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Motto: 

"mezi lidmi tohoto druhu vznikla nebezpečná a strašná myšlenka, že 

snad celý lidský život je jen omyl, náhlÝ, nezdařený potrat pramáti, divoký 

a krutě nepodařený pokus přírody .... " Hermann Hesse 



Anotace 

Tato diplomová práce pojednává o vývojovém období adolescence a 

problematice sebevražednosti adolescentů. 

Její teoretická část se zaměřuje na uchopení adolescence jako důležitého a 

značně zátěžového vývojového období v oblastech biologického, psychického 

a sociálního vývoje. V další části předkládám charakteristiky 

sebevražedného jednání, jeho specifika, rizikové faktory v adolescenci a 

uzavírám léčbou, která je adolescentům, kteří svůj pokus o sebevraždu 

přežili, k dispozici. V závěru shrnuji pomocí několika doporučení zásady 

první psychické pomoci suicidnímu adolescentovi, znovu připomínám 

některé mýty o sebevraždách a také připojuji adresy zařízení, která se 

touto problematikou zabývají. 

Dotazníkový průzkum, který Je praktickou částí této práce, jsem 

zaměřila na otázky vnějších vlivů, vycházejících především ze sociálního 

zázemí suicidujícího adolescenta. 

Annotation 

This thesis is about progress in adolescence and the problem of adolescent 

suicide. 

The theoretical part is focused on understanding adolescence as an 

important time in biological, psychological, and social development. In the 

next part I give some characteristics of the act of suicide, its specifics, and 

the danger factors of adolescence: I close with a review of cures available 

for adolescents who have already attempted suicide. I finish with the help 

of some of the tenets of first responce psychological help for suicidal 

adolescents. I recall some of the myths of suicide, and I include names and 

addresses of some institutions interested in this problem. 

The practical part ofthis work is my research questionaire which focuses 

on questions of outside inf1uences, mostly from the social milleau of 

suicidal adolescents. 
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Úvod 

"Suicide among the young (15-24 years old) is now the third most 

common form of death, following accidents and homicides ..... Depression, 

failure of emocional support from the family, despair, and hopolessness are 

powerfull factors influencing the dramatic rise in adolescent suicide in the 

past decade."{Pfeffer, 1986, s. 11) 

Tematika sebevraždy, pokusu o ní, či jen myšlenek na únik ze života 

vlastní rukou je v našich zeměpisných šířkách stále obestřena přídechem 

tabu, různými mýty a pověrami. Označení sebevraha, bez závislosti na 

tom, zda-li je ve svém pokusu úspěšný či nikoli, může být negativní 

stigmatizací nejen pro jedince samotného, ale i pro celou jeho rodinu a 

nejbližší okolí. Sebevražda je na rozdíl od "obyčejné" smrti, společností 

pokládána za něco nepřirozeného, krajně tragického. To i přesto, že každý 

člověk má v sobě svoji "malou krabičku" suicidálních myšlenek a fantazií, 

ať už si ji uvědomuje nebo ne. Většina lidí po možnosti sebevraždy nikdy 

nesáhne, přesto se procento dokonaných sebevražd zvláště v adolescenčním 

věku s drobnějšími výkyvy stále zvyšuje. 

Adolescence jako nejvíce zátěžové vývojové období, typická pro nutnou 

potřebu introspekce, samoty, zamýšlení se nad filozofickými otázkami 

s sebou přináší toliko psychického vypětí, že řada mladých, skoro 

dospělých lidí, může ztratit orientaci nejen v emocích, které chová 

k nejbližšímu okolí, ale dostává se do zmatku i sám se sebou a v sobě. 

Mohou nastat okolnosti, které adolescenta přimějí k odsouzení dalšího 

života jako bezcenného. Domnívám se, že v rostoucí sebevražednosti dětí a 

mládeže se určitou, ne-li dosti podstatnou, měrou promítají proměny 

společnosti natolik zásadní, že zasáhly i do vnitřně rodinných vztahů a 

vazeb. I člověk, který se od rodiny osamostatňuje, potřebuje cítit lásku a 

oporu ve svých rodičích, aby se jeho další emocionální postoj, k okolí a sobě 

samému pozitivně formoval. 

Předkládám práci, kdy představuji adolescenci jako vývojové období a 

sebevraždu jako fenomén adolescenty fascinující. Abychom se alespoň 

mohli pokusit proniknout do křehkého uvažování člověka pokusivšího se o 
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sebevraždu, je nezbytné pokusit se napřed pochopit úskalí vývojového 

období, ve kterém se právě nachází a sociální prostředí, které ho 

dlouhodobě determinuje. 
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1 Charakteristika adolescence 

Adolescence následuje jako druhá vývojová fáze dospívání. Věkové 

vymezení adolescence není snadné. Zpravidla se uvádí rozmezí 15-20 let 

(VÁGNEROVÁ,1996). 

V tomto období ještě není biologický vývin završen a dochází k zásadním 

změnám po fyzické stránce. 1 Po "hormonálních" bouřích přichází čas, aby 

"dorůstající"2 člověk dohnal svoje tělo také duševně, osobnostně. 

Do období adolescence spadá mnoho "povinností", které adolescent svým 

dospíváním a zráním plní. Dochází k dovršení přípravy na budoucí 

povolání a s výjimkou vysokoškoláků se člověk stává ekonomicky 

nezávislým. Významným sociálním mezníkem je dosažení plnoletosti.3 Na 

jedince jsou kladeny vyšší nároky než dříve, ale současně se mu otvírá 

prostor "svobody", možnost nových zážitků a zkušeností, ale především 

prostor pro nalezení vlastní identity a její závaznější diferenciaci. 

Adolescence je všeobecně vnímána jako období, které nese, ve srovnání 

s pubertou, na kterou navazuje, a kterou harmonizuje, vyšší sociální 

status. Za své jednání je jedinec plně právně odpovědný4, stále častěji se 

dostává do situace, kdy je nucen sám za sebe se rozhodovat, umět 

předvídat dosah svého jednání a v neposlední řadě také nést jeho důsledky. 

1 dozráním pohlavních orgánů dochází také k dosažení celkové tělesné výšky, to 

však platí spíše u dívek, chlapci svoje růstové období končí kolem 20-22 roku věku. 

"Tělesná identita je spojena s různými kompetencemi. Výška postavy, která je nyní 

naprosto souměřitelná s výškou dospělého, mění opticky vztah s autoritou." 

(VÁGNEROVÁ, 1996, s. 301-302) 

2 dorost: z latinského adolescere- dorůstat 

3 V České republice je hranice dosažení plnoletosti 18 let 

4 věková hranice právní odpovědnosti se celosvětově, díky velkému nárůstu 

kriminality a stále vyšší nebezpečnosti trestných činů páchaných mládeží, neustále 

snižuje. 
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1. 1 vývojové teorie 

Podle Eriksona5 musí člověk v každém vývojovém období vyřešit nějaký 

psychosociální konflikt. Psychický vývoj rozděluje Erikson do osmi stadií. 

Období adolescence spadá do fáze 5., částečně i 6. 

5. fázi psychosociálního vývoje nazývá Erikson -identita proti zmatení rolí

a trvá přibližně od 12 do 20 let. Rozvíjení identity, proměna a vývoj 

sebepojetí, psychosociální moratorium poskytuje adolescentovi jakousi 

odkladnou dobu, kdy ještě nutně nemusí přijmout roli dospělého člověka. 6. 

fáze -intimita proti izolacitato fáze trvá asi od 20 do 25 let. Po vybudování 

stabilnější identity je mladý člověk schopen sdílet intimitu párovou. 

Tendence vyhýbat se intimitě v důsledku neschopnosti ji přijmout může 

způsobit izolaci. (Vágnerová, 2005, s. 44-45) 

Piagetova6 teorie kognitivního vývoje zahrnuje stadií pět. V ranné 

adolescenci (10-12 let) nastává fáze formálních logických operaci Tato 

schopnost je dále po celou adolescenci rozvíjena, nejen v konkrétních 

vědních oborech, ale postupným sociálním učením, přirozeným procesem 

socializace, je stále častěji uplatňována při řešení aktuálních sociálních 

situací, a pomáhá v utváření sebepojetí ve vztahu ke světu a budoucnosti. 

(Vágnerová, 2005, s. 48) 

Období dospívání spadá podle S. Freuda 7 do období, které nazývá 

genitálním stadiem. V adolescenci dochází podle jeho teorie ke 

znovuprobuzení zaměření na dosažení pohlavní slasti. To, jak je jich 

dosahováno v průběhu dospívání se mění nejen se zkušenostmi, ale také 

příležitostmi a možnostmi. Později nejde pouze u ukojení pohlavního pudu, 

ale o uplatnění sexuální aktivity v rozvíjení sociálních vztahů. 

(Vágnerová, 2005, s. 48) 

5 Erik Erikson: 1902-1994 
6 Jean Piaget: 1896-1980 
7 Sigmund Freud 1856-1939 
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2 Biologický vývoj v adolescenci 

2. 1 tělo a rozvoj pohlavní identity 

Fyzický vzhled je na počátku adolescence nejobsáhlejší složkou 

vlastního sebehodnocení, sebe nazírání. Tento pohled se zřejmě však stále 

ještě děje skrze nahlížení a hodnocení vrstevníků. Jejich mínění se 

v mnoha rovinách stalo směrodatnější nežli mínění rodičů, autorit. Pro 

adolescenta je ale také důležité být alespoň do určité míry přijímán a 

kladně hodnocen i ze strany autorit. "Tělové schéma může být dokonce i 

nejdůležitější součástí vlastní identity. Pokud splňuje aktuální ideál krásy, 

vytváří oporu vlastního sebevědomí." (VÁGNEROVÁ, 1996, s. 300). 

Tělo a jeho proměna představuje pro adolescenta významný objekt 

k hojnému zaobírání se sám sebou. Učí se své tělo přijímat, rozumět mu a 

v mnoha případech je také tu a tam měnit, většinou v souladu se všeobecně 

přijímaným ideálem krásy. Potřeba své tělo měnit je stále ještě více 

patrná u dívek (diety, cvičení), ale dnes už ne neobvyklá také u chlapců 

(posilovna, pánská kosmetika). Přes zdůrazňování individuality, panuje 

mezi adolescenty, zvláště v otázkách krásy a módy, jakási uniformita8• 

Vzezření, chování a způsob komunikace může být snahou vyjádřit 

příslušnost a pocit sounáležitosti ke své sociální nebo jak tomu bývá ve 

většině případech, subkulturní skupině. 

Tělo se stává předmětem uvědomění si vlastní atraktivity. Nástrojem 

komunikace mezi oběma pohlavími, součástí neustálé potřeby být 

pozitivně přijímán a hodnocen. Adolescence je obdobím, kdy se člověk blíží 

8 tendence k uniformitě je do značné míry přirozená a netýká se pouze skupiny 

adolescentů, zasahuje stále širší věkové vrstvy obyvatel, díky působení masmédií, 

vytváření univerzálního ideálu krásy. "Prefabrikovaný vzor s velkou 

pravděpodobností zaručuje pozitivní hodnocení, ale i za cenu ztráty individuality. 

Tuto skutečnost si mnozí adolescenti uvědomují a snaží se být alespoň do určité 

míry originální. Uniformita je sice ochuzením, ale na druhé straně jistotou." 

(Vágnerová, 1996, s. 300) 
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ideálu fyzické krásy nejvíce, tuto skutečnost Sl uvědomuje a různými 

dostupnými prostředky se ji snaží podtrhnout. 

Dochází k ustálení pohlavní identity. Chápu se a přijímám jako muž, 

nebo žena. Adolescence otvírá biologickou hranici počátku pohlavního 

života. Postupné reprodukční dozrávání zvyšuje produkci pohlavních 

hormonů. Je tedy nasnadě, že do tohoto úseku života je zpravidla časován 

také první pohlavní styk. Ten je oběma pohlavími prožíván různě. Je také 

pro obě jinak náročný či závazný. Chlapci první pohlavní styk většinou 

hodnotí kladně, na rozdíl od děvčat. Ta jsou zklamána častěji. U dívek 

hraje velkou roli hlavně vyjádření a spolusdílení citu a vztahu 

s partnerem. 

2. 2 Krize sexuálního vývoje u adolescentů 

Připustíme-li, že oblast sexuálního vývoje je silně zátěžovou pro většinu 

adolescentů, je nasnadě, že ještě o něco více problémů a komplikací může 

přinášet dospívajícím, kteří "na sobě" pozorují homosexuální tendence či 

zájmy. Přesto, že se dnešní česká společnost dokázala od problematiky 

homosexuality odpoutat natolik, že dokonce přijala zákon o tzv. 

registrovaném partnerství gayů a lesbiček, pro mladého dospívajícího 

člověka může být zjištění vlastní homosexuální orientace vysoce 

stresujícím zážitkem. Strach o to "jsem-li já a to co dělám normální", snad 

do jisté míry pramení ze stále ještě nedostatečné zkušenostní výbavy, ale 

zřejmě také z velmi silné potřeby být kladně hodnocen a přijímán okolím. 

U homosexuálního chování adolescentů je třeba rozlišit tzv. průzkumné 

jednání a skutečnou sexuální preferenci. Po uvolnění počátečního zmatku, 

negativních emocí a zformulování vlastních postojů se obvykle adolescent 

vydává "svěřit světu", tato událost nese označení coming-out. Domnívám 

se, že za nejvíce stresující moment po zjištění své sexuální orientace 

považují homosexuální adolescenti sdělení této skutečnosti rodičům. 

" Obvykle jsou nejprve informováni důvěrní a blízcí přátelé, teprve potom 

přicházejí na řadu rodiče, případně odborníci. Třebaže má jedinec coming-
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out (proces sebepřijetí) za sebou, může trvat další měsíce i roky, než 

dosáhne plné akceptace jako gay nebo lesbička." (POLÁŠKOVÁ, 2006, 

8.70). 

Způsobů jak mohou rodiče na sdělení o homosexualitě svých dětí 

zareagovat je mnoho. Jistě nebude těžké shodnout se na tom, že první 

reakcí ať již přiměřenou nebo nepřiměřenou je šok, popření. Někteří rodiče 

mohou homosexualitu svých dětí brát jako vlastní selhání, ať již z hlediska 

výchovy nebo z hlediska genetické výbavy. Reakce rodičů a jejich přijetí 

reality, toliko záleží nejen na způsobu jak jim je "nová" pravda podána, ale 

i na věku dospívajícího. V případě mladších adolescentů by mohli rodiče 

snadno sklouznout k úvahám o přechodnosti nebo potlačitelnosti sexuální 

orientace svého dítěte. Rodiče si vnímají vážnost informace velmi 

intenzivně a mají tendence k jejímu popření bezprostředně po jejím 

zaznění. (Macek, 2003). "Jinou" skutečnost o sexuálním zaměření svého 

dítěte ani nechtějí slyšet. 

2. 3 Změny tělesnosti u adolescentů 

Tělesné změny probíhající v adolescenci nejsou tak rychlé a tedy ani tak 

patrné. Jde spíše o to, že pubertálně "nesymetrické" tělo, tzv. "samá ruka 

samá noha" dostává ráz těla dospělého člověka. 

U dívek se typicky ženským způsobem (v oblasti boků, prsou) ukládá 

spíše tuk, u chlapců dochází k mohutnění svalové hmoty. Na rozdíl od 

dívek chlapci dokončují svůj výškový růst až kolem 20. roku věku, dívky 

většinou "zastaví" svůj do roka od první menstruace Fyzický rozdíl mezi 

oběma pohlavími je jednoznačně patrný. 

2.4 Sekulární akcelerace 

Pod pojmem sekulární akcelerace rozumíme globální urychlení růstu a 

pohlavního dozrání v průběhu let. Znamená to, že lze vysledovat posun 

věkové hranice pohlavního dozrávání směrem dolů. Tento trend lze dobře 

pozorovat například na průměrné věkové hranici dívek u nichž se objevila 

první menstruace. Zatímco v roce 1938 byl průměrný věk při menarché 14 
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let, v roce 1962 to bylo let 13, někteří dnešní autoři hovoří o průměrném 

věku dívek při první menses 11-12 let (podle KREJčíŘoVÁ, 

LANGMEIER, 2006) 
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3 Psychický vývoj v adolescenci 

3. 1 Hledání identity- kdo jsem 

Nalezení sebe sama, svého místa ve společnosti, pocitu kým jsem, kam 

patřím, to jak se chápu, jak na sebe nahlížím a jak se hodnotím, je jedním z 

nejdůležitějších úkolů, který má člověk v období adolescence zvládnout. 

"Pro celé období adolescence je charakteristická zvýšená sebereflexe. (( 

(MACEK, 2003, s. 49). Zatímco na počátku dospívání se člověk ocitá spíše 

v pozici, kdy je zmaten množstvím rolí, které si jako jejich účastník 

uvědomuje, s postupem zkušeností se dostává do fáze introspekce, kdy 

hlavním zájmem jsou vnitřní prožitky sebeuvědomování, které se děje 

pomocí sebehodnoceni Identita se v adolescenci spíše upevňuje než, že by 

procházela významnou restrukturalizací. 

Dokončování přípravy na povolání nutí adolescenta stále častěji se 

zamýšlet nad budoucností. Také větší možnost reflexe minulosti, pomáhá 

adolescentovi v uvědomění si vlastního přesahu. Přesto se domnívám, že 

většina adolescentů uvažuje spíše v intencích: "až mi bude 18" , "až 

dodělám školu". 

Adolescent si utváří nějakou představu o tom jaký je, ale součástí jeho 

osobnosti je také jakési "ideální já'~ (Macek, 2003) Tedy představa o tom 

"jaký bych chtěl nebo jaký bych podle ostatních měl být". Pokud ideální já 

a hodnocení jaký skutečně jsem nejsou v přílišném rozporu, je možno říci, 

že adolescent je na dobré cestě, svého ideálního já, alespoň do určité míry, 

nebo v některé z oblastí, dosáhnout. V případě, že se rozpor mezi tím, jaký 

by chtěl adolescent být (nebo jak by ho chtěli vidět druzí), a hodnocením 

své osoby "jaký jsem" ukáže jako propastný, může být narušen proces 

sebepřijetí a tím i další postoj a výhled na budoucnost. 

Macek (2003) uvádí, že proces sebehodnocení prochází v adolescenci 

různými fázemi. Zatímco mladší adolescenti prožívají své sebehodnocení 

především pomocí hodnocení svého chování v konkrétních situacích bez 

plného uvědomění si vzájemné propojenosti sociálních rolí a vazeb, pozdní 
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adolescenti již mají schopnost abstraktního myšlení a své sebehodnocení 

by měli dokázat zahrnout do širší škály sociálních vztahů a srovnání. 

Proces sebehodnocení probíhá u adolescentů velmi často na úrovni 

hodnocení svých výsledků, v tom daném oboru. K dispozici je školní 

hodnocení, názor vrstevnické skupiny, uplatnění například ve sportovním 

týmu. K sebehodnocení orientací na výkon sahají spíše muži, ale 

v adolescenci je výkon, zvláště na půdě školy, vzhledem k budoucnosti 

důležitý pro obě pohlaví. 

Stabilita sebehodnocení a jeho pozitivní dopad na utváření identity je 

podmiňován nejen charakterními a povahovými vlastnostmi, ale také tím, 

z jakých názorů a postojů adolescent při svém sebehodnocení vychází. 

Podle Macka (2003) mají ti, kteří při sebehodnocení vycházejí spíše 

z pohledu na svůj výkon, než z toho co o něm soudí jiní, pozitivnější přístup 

sami k sobě. 

3. 2 Emoční prožívání 

Jedním z největších, ale také nejdůležitějších emocionálních úkolů 

adolescence je, jak již bylo řečeno, odpoutání se od primární rodiny. 

Získáváním zkušeností na poli vzájemných vztahů, ať již partnerského 

rázu nebo čistě jen erotických, může také docházet k jakémusi pochopení a 

zpět přijetí rodičů ovšem to již n,a jiné úrovni. Obě strany si uvědomují 

změnu postavení i statusu skoro dospělého člověka a jsou-li vztahy 

v rodině vyrovnané, dochází postupně k celkové přestavbě postojů 

k adolescentovi. Adolescent se ocitá v jakémsi zmatení citů. Aby se mohl 

snáze orientovat a také citově angažovat je nutné, aby se nejprve vyznal 

v sobě ujasnil si vlastní pocity. "Schopnost vyjadřovat vlastní pocity 

umožňuje lépe se v nich vyznat." (ČAČKA, 2000, s. 252). K tomuto období 

patří nevyhnutelně i literární pokusy, které mohou mít formu třeba jen 

deníku. Adolescent tak vyhledává více samotu, aby se mohl své introspekci 

nerušeně věnovat. Její pomocí tak je pomalu schopen rozlišit osobní a 

sociální aspekt identity. (Macek, 2003, s. 63). 
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3. 3 Inteligenční pokrok 

Kognitivní schopnosti v adolescenci lze podle Piageta charakterizovat 

jako období utváření formálních operaci Tato schopnost nastává už kolem 

12. roku věku a dále se rozvíjí. Jde o schopnost uvažovat v kategorii 

abstraktních pojmů, alternativních řešení. 

Pro období adolescence je charakteristický zvýšený zájem o literaturu a 

nejedná se už o soustředění na beletrii nebo literaturu dobrodružnou. Ke 

slovu se dostávají filozofická díla, zvyšuje se zájem o různá náboženství, 

přírodní, například astrofyzikální vědy. 

"Mění se i charakteristiky paměti, a to jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. 

S přibývajícím věkem a životními zkušenostmi se přirozeně zvyšuje i 

kvantita informací uložených v dlouhodobé paměti. Kombinace selektivní 

pozornosti, kvantity zapamatovaných zkušeností, vědomí osobní relevance 

určitých informací a schopnosti formálních operací vede k větší 

strukturální a funkcionální kapacitě procesu zpracování informace." 

(Macek, 2003, r. 46) 

Sociální učení je, ale dosti odlišné od řešení matematických příkladů. Je 

výsledkem dlouhodobého působení sociálních vlivů, determinované reflexí 

sociálních situací a zpětných vazeb na užití určitých vzorců sociálního 

chování jako reakce na sociální situaci. (Macek, 2003, s. 46-47). 
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4 Sociální vývoj v adolescenci 

4. 1 Vztahy s vrstevníky 

Právě vztahy s vrstevníky umožní adolescentovi dokončit jeho hlavní 

úkol-odpoutat se od primární rodiny a pomohou mu postupně se úplně 

osamostatnit. Vztah s věkově sobě blízkými (ti také mají podobnou roli a 

potřeby) a jeho působení proniká do stále širšího spektra psychických 

potřeb. Adolescent sdílí se svými vrstevníky podobné zážitky, má stejné 

aktivity, podobné pocity a dilemata, která potřebuje sdělit někomu, kdo je 

schopen prožít je a docenit na stejné úrovni, díky stejným nebo podobným 

zkušenostem. 

"Předpokladem společného sdílení určitých pocitů a prožitků je existence 

partnera s podobnými zkušenostmi, blízkého rolí 1 potřebami." 

(VÁGNEROVÁ, 1996, s. 319). Právě ve skupině vrstevníků si ověřuje 

účinnost různých komunikačních strategií a postupně rozlišuje a jako 

vhodné vyhodnocuje takové postupy a vzorce chování, které se ukázaly 

jako nejvíce úspěšné a uspokojivé. Úloha vrstevníků je v životě adolescenta 

stále výraznější. "Vrstevníci postupně nahrazují rodinu i v oblasti 

uspokojování potřeby citové jistoty a bezpečí." (VÁGNEROVÁ, 1996, s. 

32V. 

Funkce přátelství a mezivrstevnických vztahů je u obou pohlaví odlišná. 

Dívky dávají přednost uzavřenějšímu a "věrnějšímu" přátelství než chlapci, 

u těch je přátelství o poznání více skupinové, děje se převážně v partě. Obě 

skupiny také akcentují odlišné hodnoty v přátelství. Zatímco dívky 

potřebují a vyhledávají spíše důvěru, souznění a prostor pro otevřené 

diskutování společných pocitů, přátelství chlapců je více zaměřeno na 

výkon, sociální dovednosti, stálost postojů, nemá tak silný emoční základ. 

"Zvláštností dospívajících je, že vztah k životu a jeho ceně je nerozlučně 

spjat se sociálními vazbami ve vrstevnické skupině. To, jak ho respektují, 

obdivují či odmítají a zavrhují blízcí známí, přátelé a partneři, je pro 

pubescenta nebo adolescenta zpravidla mnohem významnější než kvalita 

ostatních společenských vztahů." (JEDLIČKA, .,2000, s. 44) 
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V případě, že se vyskytuje párové přátelství mezi dívkou a chlapcem, 

které nebývá v této době ještě zcela obvyklé, pak většinou vzniká, aby 

splnilo svoji specifickou funkci. Dívky zřídkakdy vyhledávají jako svého 

"zpovědníka" příslušníka opačného pohlaví, pro chlapce je naopak tento 

způsob "svěřování se" přijatelnější a logičtějŠí9 • 

Párová přátelství obvykle přirozeně vznikají až vobdobí pozdější 

adolescence, kdy u obou pohlaví již došlo alespoň k částečnému ustálení 

pohlavní identity a kdy se podobné vztahy začínají více méně odehrávat na 

úrovni erotických či partnerských aktivit. Partnerské vztahy , i když 

zdaleka nejsou tak povrchními jako v pubertě, jsou většinou i samotnými 

adolescenty vnímány jako experimentační, obvykle nemají dlouhé trvání a 

slouží převážně jako prostor pro další učenÍ. Identita adolescenta není ještě 

dokonale vyvinuta a trvalý vztah s sebou nese zodpovědnost a "nutnost 

vzdát se části své identity ve prospěch partnera, {( (VÁGNEROVÁ, 1996, s. 

332). 

U sociálně neúspěšných jedinců, tedy těch, kteří neJsou pro své 

vrstevníky, nebo většinu z nich, dostatečně sociálně atraktivní, nastupuje 

nutnost získat stejné zkušenosti podobným nebo náhradním způsobem. 

"Krajní variantou nouzového řešení je přijetí kohokoli, kdo je ochoten 

akceptovat jeho. Sociálně neúspěšné jedince přijímají opět ti, kteří mají 

omezený výběr," (VÁGNEROVÁ, 1996, s. 333). Takto sociálně neúspěšní 

jedinci se často dostávají do područí podivných part, kdy potřeba akceptace 

svými vrstevníky je natolik silná, že ji adolescent není schopen opustit ani 

v případě, kdy si sám uvědomuje, že za normálních okolností by pro něj 

právě tato skupina, parta, mohla být jen stěží dostatečně únosné. 10 

(VÁGNEROVÁ, 1996) 

9 i z tohoto odlišného postoje chlapců od děvčat je již patrné ustalování tzv. 
~enderových rolí, kdy muž představuje toho emočně silnějšího v páru 
o Většinou se jedná o skupiny, ve kterých je adolescent nucen, aby nepřišel o svoji 

sociální prestiž dělat i věci, které jsou v rozporu s jeho vnitřním přesvědčením, 

např. krádeže, užívání alkoholu apod. 
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" ... sociální identitou se rozumí ztotožnění se skupinou vrstevníků a 

nalezení vlastního místa mezi nimi v soutěži i solidaritě." (ŘÍČAN, 1991, 

s.85) 

Postupem vývoje se mění i postoj adolescenta k vrstevnické skupině. 

Nekritický obdiv ustupuje vlastnímu názoru, adolescent je schopen 

vyjádřit svůj nesouhlas nejen před rodiči, ale již také ve vrstevnické 

skupině. Významnou roli hraje v sociálním životě adolescenta škola. Ta mu 

otvírá další možnost pobytu ve skupině, kterou tvoří společná třída. I když 

některá přátelství přetrvávají z dob plnění povinné školní docházky na 

základní škole, většina vztahů je navázána později zejména v prostředí 

dalšího vzdělávání. "Emoční jistotu představuje stabilní kamarád. 

Kamarádství vyplývá z potřeby vztahu s jedincem, který preferuje podobné 

hodnoty a zájmy, je obdobně zaměřen tudíž mívá i stejné problémy," 

(VÁGNEROVÁ, 1996, s.334). 

4.2 Rodiče 

Jedním z nejdůležitějších úkolů adolescence Je dokončení procesu 

individuace, odpoutání od primární rodiny, nalezení rovnováhy 

v komunikaci s rodiči. Směr a způsob jakým se tato změna odehraje však 

nezávisí výhradně na adolescentovi, jde o složitý proces v němž rodiče hrají 

ne zastupitelnou roli. Konečné osamostatnění však není jediným žádoucím 

cílem tohoto vývojového kroku. Jde v neposlední řadě o nutnost naučit se 

respektovat adolescentův nový sociální status, je žádoucí zachování 

pozitivního vztahu s rodiči. (VÁGNEROVÁ, 1996) 

Pro většinu rodičů je velmi těžké přijmout fakt, že se jejich dítě 

osamostatňuje a tedy potřebuje jejich péči stále méně. Syndrom 

"prázdného hnízda", strach ze samoty a přicházející stáří vyděsil rodiče 

natolik, že zapomněli dovolit svému potomkovi dospívatll. Probouzejí 

v dospívajících pocity viny, mnohé z nich nerespektují potřebu adolescenta 

11 Velmi rizikové mohou být především neúplné rodiny, kdy zůstane např. matka s dcerou. 
Nezřídka dochází k tak silné citové závislosti, především ze strany matek vůči svým 
dcerám, že ve snaze upoutat je k sobě natrvalo, ze strachu o ně, své dcery citově vydírají, 
byť by toto vydírání mohlo probíhat nevědomě. 
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trávit čas se svými vrstevníky. V horších případech sahají rodiče 

k připomínání adolescentovi své vlastní smrtelnosti, kdy zaznívají slova 

jako: "však my už tady brzy nebudeme, jen si užij rodiče, dokud jsou na 

živu, apod." Takovýmto jednáním stavějí adolescenta do nelehké role, 

dospívající na jedné straně cítí neodkladnou potřebu komunikace a 

sebesdílení se skupinou kamarádů, a na straně druhé odpovědnost, 

povinnost a silné citové pouto k rodičům. Takovýmto jednáním se vystavují 

rodiče riziku absolutního odmítnutí svým dítětem. 

Jedním z nejtypičtějších rysů pozdější adolescence je hledání a utváření 

vlastních hodnot. Tomu nevyhnutelně předchází odmítnutí hodnot a 

vzorců chování12, které adolescenta provází od dětství a to jsou hodnoty a 

postoje rodičů. Adolescence si až neodbytně žádá vše nové. Jen odmítnutí 

všeho toho co dělají rodiče, otvírá prostor k hledání toho, co chci já, tedy 

další prostor k experimentaci. 

Svojí kritikou k rodičům jsou adolescenti velmi často až necitliví13• 

Hodnotové a názorové postoje rodičů slouží adolescentovi jako vzor, či lépe 

řečeno model, kdy srovnává, jak se liší jeho vlastní představy od reality. 

Adolescent již nesnese pocit, že je poučován, mnohem lépe se zorientuje, je

li diskuse s ním vedená postavená na pádných argumentech aniž by mu 

nebyl zachován pocit, že jej rodiče berou vážně. K tomu patří také 

12 " •• odmítají kompromisy a neberou v úvahu, že potřeby rodičů mohou být jiné. 

Separace od rodiny většinou nebývá popřením rodinných hodnot, ale jejich 

transformací. Dospívající potřebuje najít jejich subjektivní smysl." <Vágnerová, 

1996, s. 331) 

13 adolescenti obyčejně nerespektují téměř žádné potřeby a pocity svých rodičů, to je 

stále ještě důsledek adolescentní egocentričnosti. Období adolescence dost často 

probíhá paralelně s dobou, kdy se rodiče nalézají v období krize středního věku, kdy 

prvně bilancují svůj dosavadní rodinný, partnerský i kariérní život. Někteří z nich 

kritiku svých dětí berou příliš závazně a její nápor neunesou, v těchto případech pak 

většinou dochází k častějším konfliktům a zachování pozitivního vztahu v rodině 

může být ohroženo. 
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adolescentova stále se zvyšující potřeba soukromí. Rodiče by si měli 

navyknout, že jejich přílišná kontrola může být dospívajícím vnímána jako 

výrazné ohrožení jeho soukromí. Zaťukání na dveře před vstupem do 

pokoje dospívajícího by se mělo stát samozřejmostí. 

Pro mnohé rodiče může být dalším nepřekonatelným problémem 

počínající sexuální život jejich dětí. 

"Rodiče jsou usouženi tehdy, když zjistí, že dospívající ratolest, v jejich 

očích pořád ještě dítě, už začala pohlavně žít. Mají právem a zcela 

pochopitelně strach z následků. Z určitého zorného úhlu zazní strašidelně, 

když řeknu, že fakt rozmnožování je největším prokletím sexuality." 

(PLZÁK, 1999, s. 52). 

Adolescenti se postupně učí navazovat partnerské vztahy, což někdy 

může být považováno za promiskuitní chování. Nejsou-li rodiče spokojeni 

s výběrem partnera svého dítěte, neměli by adolescentovi tento kontakt 

zakazovat. Nicméně adolescent, pokud chce být považován za dospělého, by 

měl tuto kritiku, je-li vedená racionálně, přijmout. 

Přístup rodičů k pohlavní dospělosti a počátku sexuálního života 

adolescenta může výrazně determinovat příští adolescentovu schopnost 

úspěšně navazovat partnerské vztahy. Dosti často dochází k jakési 

žárlivosti rodičů na své děti ve snaze co nejdéle si je udržet pro sebe. Je-li 

adolescentovi odepřena většina možností platně se sociálně prosazovat ve 

vrstevnické skupině, jeho sociální identita může být do budoucna výrazně 

narušena, a u labilních jedinců dokonce vést k jistým formám sociálních 

fobií. 

4. 3 Sourozenci 

Sourozenecké vztahy nabírají vadolescenci na významu, dost však 

záleží na věkovém odstupu, počtu a pohlaví sourozenců. Jsou-li si 

sourozenci věkově blízcí, tzn. 2- 4 roky rozdílu věku, je přirozené, že 

vytvářejí jednotnou opozici rodičům, i přesto panuje mezi věkově Sl 

blízkými sourozenci rivalita. Mezi sourozenci, jejichž věkový rozdíl činí 

24 



jeden rok a méně a sourozenci s velkým věkovým rozdílem (5let a více) 

soupeřivost klesá. Ve vztahu mezi dospívajícím a starším sourozencem má 

významný vliv role, kterou pro adolescenta starší sourozenec představuje. 

Jde o to, : "vnímá-li adolescent starší sourozence spíše jako členy rodiny 

než jako příslušníky stejné vrstevnické generace, vliv rodičů to významně 

posiluje. Je-li tomu naopak, vliv rodičů významně klesá. Mladší sourozenci 

takový vliv na hodnocení důležitosti rodičů nemají." (MACEK, 2003, 8.56). 

Větší vzájemnost a blízkost se uvádí mezi méně sourozenci. Jsou-li jen dva, 

je logicky tento vztah nejpevnější, přičemž dívky tuto vzájemnost prožívají 

intenzivněji. Mezi více sourozenci se cítí být v nejhorší pozici ti prostřední. 

Nejsou ani nejstaršími, ve které je vkládáno nejvíce nadějí na úspěšné 

dokončení školy, získání lukrativního zaměstnání apod., ani těmi 

nejmladšími, kteří si jakožto poslední "miláčci" užívají náklonnost většiny 

členů rodiny, bývají nejčastěji rozmazlováni a hýčkáni. I benjamínci však 

nesou podobné nároky jako nejstarší sourozenci, tedy jsou poslední nadějí, 

že splní očekávání svých rodičů, zvláště, selhali-li prvorození. Prostřední 

děti mohou být jaksi opomíjeny, nakonec jsou to však právě ony, které, 

svým způsobem nepozorovaně, dosahují dobrých výsledků. Většinou na ně 

také zbývá péče o staré rodiče. Sourozenecký vztah nabývá na hodnotě 

právě onou možností jistého spojenectví. Tajemství sdílené meZI 

sourozenci, jsou v době dospívání důležitým prvkem utváření vztahu a 

důvěry. 
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5 Vymezení pojmu sebevražda 

Sebevražda je opisována mnohými způsoby. Dospět k přesnému 

vymezení pojmu nám komplikuje především otázka uvědomění si 

eventuální letality auto agresivního jednání. Bylo-li dané jednání posíleno 

či motivováno nadějí na ukončení života, byl-li si daný jedinec vědom 

možnosti smrti v důsledku svého chování. Většina psychologů také odlišuje 

sebevraždu od tzv. sebe zabití, kdy úmysl zemřít nemusel být primární a 

přesto mělo chování jedince za následek smrt. 

Sebevražedné jednání jako takové není přímou psychiatrickou 

diagnózou, ale řada psychiatrických onemocnění může být "živnou půdou" 

pro pozdější suicidium. 

T. G. Masaryk (1926): "V užším a vlastním slova smyslu je jenom ten 

sebevrahem, kdo učiní svému životu konec úmyslně a vědomě, kdo si smrti 

jako takové přeje a je si jist, že si svým jednáním nebo opomenutím smrt 

přivodí." 

5. 1. Historie sebevraždy 

Sebevražedné jednání je ve společnosti přítomno snad od počátku věků, 

přesto ji jednotlivá etnika a společnosti vnímají a vnímali jinak. 

V předkřesťanské době byla sebevražda považována za méně neobvyklou. 

Pro staré Kelty i Římany byl jediný záslužný způsob smrti v boji. Zestárli-li 

muži natolik, že nebyli schopni bojovat, sebevražda se stala možným 

prostředkem jak si zachovat úctu. Stoikové považovali možnost sebevraždy 

za jedno z výsadních práv člověka, kdy kvalita života pro ně byla 

důležitější než jeho kvantita. S nástupem křesťanství se však postoj 

k sebevraždě značně vyhrotil, křesťanství ji totiž přísně zakazuje a 

považuje ji za jeden z nejtěžších hříchů, kdy duše člověka, který zemřel 

vlastní rukou dochází k zatracení. Tento postoj nám dokládá také fakt, že 
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bylo obvyklé sebevrahy pohřbívat za zdmi hřbitova, v jakémsi vyhnanství, 

do nesvěcené půdy. V 18. století s příchodem osvícenství se uvolnil i názor 

na sebevraždu, přesto však zůstává například v Anglii zákon proti 

sebevrahům až do roku 1961. 

Míra výskytu sebevražd ve společnosti a její souvislost se 

společenskými změnami je snadno dokazatelná. Například v průběhu 

třicátých let v období velké hospodářské krize byl nárůst dokonaných 

suicidií alarmující. K dalšímu výraznějšímu nárůstu došlo po druhé 

světové válce o deset let později. V padesátých letech pak po uchopení moci 

komunistickou stranou stoupala křivka opět strmě vzhůru. Někteří autoři 

tvrdí, že nárůst počtu sebevražd je v přímé souvislosti se zvyšující se 

životní úrovní, blahobytem a vyššími nároky společnosti na člověka vůbec. 

Fenomén smrti vlastní rukou se však nevyhýbá žádným společenským 

vrstvám ani kulturám. 

5. 2. Sebevražda adolescentů v ČR ve statistikách 

Suicidální jednání s letálním koncem je u dětí do 15 let spíše vzácný jev. 

V roce 1990 zemřely v tomto věku tři děti, v roce 2000 už to bylo dětí deset. 

Ještě větší nárůst je patrný právě v adolescenční skupině, tedy mezi 15-19 

rokem, kdy v roce 1990 zemřelo po suicidálním pokusu 48 adolescentů, 

v roce 2000 jich bylo 47. Nárůst počtu sebevražd spočívá v přepočtu na 

100 000 obyvatel, celková populace adolescentů v naší zemi se významně 

snížila, přesto počet sebevražd zůstal prakticky stejný. (Koutek, 2003, s. 

23) 

Je nutné vzít v úvahu, že skutečné číslo počtu sebevražd adolescentů 

v České republice může být značně zavádějící, mnoho úmyslných 

sebevražd jistě mohlo být vyhodnoceno jako nehody. 

5. 3. Sebevražda v umění 

Tématem sebevraždy se jistě pro svůj přídech tajemna a neobjasnitelna 

zabývají četná umělecká díla. Od Shakespearova Romea a Julie, po 

Tolstého Annu Kareninu. Po vydání Goethova Utrpení mladého Werthera 
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v roce 1774 se zvedla vlna sebevražd zvláště mezi mladými lidmi v celé 

Evropě. Také řada světově významných umělců mohla jít svým jednáním 

"příkladem" mnohé mladé rozhárané duši. 

Když v roce 1962 spáchala sebevraždu Marilyn Monroe, vzrostl počet 

sebevražd během jednoho měsíce o 12%, tedy o 197 sebevražd navíc. 

(Frankel, 1998, s. 18-19) 

5. 4. Mýty o sebevraždách 

Tak jako u mnoha věcí nebo skutečností, které v lidech vzbuzují 

rozporuplné pocity nebo dokonce hrůzy, kolují i sebevraždě mnoho mýtů. 

Pro zajímavost, ale i jako velmi důležitou součást poznatků o problematice 

sebevražednosti jich několik uvádím: 

• Kdo o sebevraždě mluví nikdy ji nespáchá. 

Pokus o sebevraždu nebo nejméně chování, které sebevraždě 

předchází se často vyznačuje jistými "varovnými signály", nebo "voláním o 

pomoc". To, že někdo o sebevraždě mluví, může být jeho poslední pokus jak 

požádat okolí o pomoc . 

• O sebevraždu se pokoušejí jen duševně nemocni 

Někteří lidé mohou při svém pokusu u sebevraždu skutečně trpět 

některou z psychických poruch, mezi sebevrahy se však řadí také velmi 

mnoho lidí, kteří žádnou prokazatelnou poruchou netrpí. Mohou být sice 

depresivní, což však nevylučuje, že největší vliv by mohlo mít vnější 

sociální prostředí. 

• Když mluvíte s někým, kdo je v depresi o sebevraždě, můžete ho k ní 

podnítit. 

Frankel (1998) k tomuto uvádí, že pokud člověk nemá sebevraždu 

v úmyslu nebo na ní nepomýšlí, nebude mít zájem ani o rozhovor o ní, 

pokud ho, ale tento problém trápí, otevřený rozhovor a vyjádření pocitů 

dotyčného, může velmi významně ovlivnit jeho postoj k důvodům, které mu 

dávají na sebevraždu myslet. 

• JestHže se někdo už rozhodl spáchat sebevraždu, nedá se mu v tom 

zabránit. 
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Tento předsudek také zřejmě vychází z pocitů nepohodlí, které toto 

téma společnosti přináší. Jestliže někdo uvažuje o sebevraždě a svěří se se 

svým úmyslem komukoli ze svého okolí, jasně tak dává najevo svůj zájem o 

pomoc . 

• Sebevražda je náhlé impulzivní rozhodnuti 

Některé sebevraždy tímto jednáním jsou, některé JSou páchány po 

delších úvahách. Osobně se domnívám, že většina sebevražd je páchána 

v důsledku dlouhodobější psychické zátěže vycházející z neuspokojování 

řady psychických potřeb nebo v důsledku dlouhodobého působení jiných 

zátěžových nebo traumatizujících faktorů. 
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6 Specifika sebevražedného jednání v adolescenci 

Adolescence jak už je uvedeno výše znamená pro mladého člověka 

komplexní zátěž téměř ve všech oblastech vývoje. V období mnohých změn 

se adolescent snadno dostane do situace, kdy se cítí být zmatený, opuštěný, 

bezradný, není schopný najít smysl a místo pro sebe sama. 

6.1. Motivy 

Motivy sebevražedného jednání adolescentů mohou být různé, může jich 

být mnoho a mohou se vzájemně ovlivňovat. Po motivech sebevražedného 

jednání v tomto kritickém věku nám pomáhají pátrat právě ti, kteří se o 

sebevraždu pokusili, ale jejich pokus neskončilletálně. 

Uvedeným důvodem, proč se dotyčný pokusilo sebevraždu mohou být 

například špatné výsledky ve škole, hádka s rodiči, rozchod nebo ztráta 

partnera, zdravotní nebo psychické problémy, apod. Jakkoli banální by se 

nám uvedený důvod sebevraždy mohl zdát, je třeba si uvědomit, že 

s největší pravděpodobností šlo o dlouhodobější spolupůsobení i jiných 

zátěžových faktorů a tímto posledním negativním zážitkem došlo ke 

zkratovitému jednání nebo k rozhodnutí takto radikálně vyřešit stávající 

situaci. Při posuzování motivu sebevraždy je vždy nutno nahlížet 

komplexní situaci kolem suicidanta. Uvede-li například, že k jeho pokusu o 

sebevraždu jej vedly školní neúspěchy, neposoudíme-li jeho situaci 

komplexně mohou nám uniknout jeho vážné problémy v rodině a špatné 

rodinné zázemí, o kterých se adolescent sám třeba ani nezmíní. Adolescent 

sám si ani nemusí uvědomovat všechny okolnosti, které se vzájemně 

doplňovaly a umocňovaly, může být přesvědčen, že důvod, který uvádí je 

skutečnou příčinou jeho suicidálního pokusu. (KOUTEK, 2003, s. 36). 

"Rozdílné motivy suicidálního jednání jsou jedním z argumentů pro 

kvalitativní rozdíl mezi suicidálním pokusem a dokonaným suicidiem. U 

pokusů bývají uváděny motivy z oblasti interpersonálních vztahů, zatímco 

k dokonané sebevraždě vedou spíše motivy z oblasti intrapsychické a 

z pocitů ohrožení." (KOUTEK, 2003, s. 36). 
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6.2. Formy 

Formy suicidálního jednání rozlišujeme u dospělých stejně jako u 

adolescentů čtyři. Od sebevražedných myšlenek, sebevražedných tendencí, 

sebevražedného pokusu k dokonané sebevraždě. Na formě sebevražedného 

jednání bychom, podle některých autorů, měli rozlišit také vážnost úmyslu 

zemřít. Ten může být skutečný, ale účinnost zvolené metody mohla být 

třeba špatně odhadnuta. 

6.2.1. Sebevražedné myšlenky 

Myšlenky na smrt a s tím i spojené myšlenky na možnost sebevraždy, 

patří k období adolescence až nezbytně. Adolescenti si často představují 

jaké by to bylo kdyby zemřeli, jak by ostatní truchlili, představují si věci 

kolem svého pohřbu, přemýšlejí o formách případného života po smrti. 

Tyto myšlenky by však neměly mít nutkavý charakter. plně u nich chybí 

tendence k realizaci. 

Sebevražedné myšlenky, které jsou považovány za jednu z forem 

suicidálního jednání, nabývají vtíravého charakteru, JSou hůře 

odklonitelné a postižený se jimi zabývá převážnou část svého času. Může 

se cítit být jimi omezován a frustrován. Významnou položkou, kterou 

hodnotíme závažnost a nebezpečnost těchto myšlenek je jejich konkrétnost 

vzhledem k uskutečnění suicidia. (KOUTEK, 2003, s. 28). 

6. 2. 2. Sebevražedné tendence 

Nabudou-li sebevražedné myšlenky formu konkrétních obrazů a dojde-li 

k prvnímu plánování, například místa, způsobu apod., nebo je-li již napsán 

dopis na rozloučenou, staly se z myšlenek sebevražedné tendence. Postoj 

k sebevraždě a ke smrti je až nezdravě benevolentní. 
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6. 2. 3. Sebevražedný pokus 

"Suicidální pokus je definován jako každý život ohrožující akt 

s úmyslem zemřít, avšak nikoli s letálním koncem." (KOUTEK, 2003, s. 

28). 

Někteří autoři vidí vývoj suicidálního jednání jako přímku. Na jejím 

začátku jsou sebevražedné myšlenky a na jejím konci suicidální pokus 

nebo dokonaná sebevražda. Suicidální pokus, nelze však hodnotit jako 

nezdařenou sebevraždu. Tento krok je velmi vážným ohrožením nejen 

psychického zdraví, ale celé fyzické existence jedince. Vážnost suicidálního 

pokusu lze hodnotit podle metody, kterou suicidant zvolil, význačným 

ukazatelem může být místo, kde se rozhodl sebevraždu uskutečnit. 

Někdy však nelze sebevražedné jednání jednoznačně považovat za 

jednání, které se děje s úmyslem zemřít. Postoj k životu a smrti je do jisté 

míry ambivalentní. Pokus o sebevraždu je v těchto případech do jisté míry 

"ruskou ruletou". To, že smrt nenastala je dobré, kdyby nastala, bylo by to 

taky dobré. 

Podobný přístup je možno vysledovat v případech, kdy se adolescenti 

věnují adrenalinovým zábavám. Nezřídka jejich jednání končí smrtí, 

zvláště sahají-li po takových "lákadlech" jako je lezení na stožáry vedoucí 

elektrické napětí, jízdy na střeše vlaku, či za posledním vozem metra. 

Mezi sebevraždou a sebevražedným pokusem jsou uváděny následující 

rozdíly: 

• U žen se suicidální pokus vyskytuje častěji, u mužů je to dokonaná 

sebevražda 

• Sebevražedný pokus je častější v první polovině života, dokonaná 

sebevražda zase v polovině druhé 

• Při sebevražedných pokusech se lze setkat s metodami spíše tzv. 

měkkými, při dokonaném suicidiu jde o tzv. metody tvrdé (viz níže) 

• U sebevražedných pokusů jsou častější problémy v interpersonálních 

vztazích, u dokonaných sebevražd jde spíše o intrapsychickou oblast 
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• Sebevražedný pokus je většinou výsledkem spontánního a málo 

promyšleného rozhodnutí, sebevražda vyžadovala dlouhodobější 

plánování a přípravu. 

K sebevražedným pokusům lze zahrnout také tzv. parasuicidium. Zde 

se jedná spíše o záměrné sebepoškození, jehož nebezpečnost je však taková, 

že mohlo dojít k letálnímu konci. Také simulace suicidálního jednání není 

úplně výjimečná. Je volena spíše jako metoda něčemu se vyhnout. 

(KOUTEK, 2003, s.28-29). 

6. 2. 4. Dokonaná sebevražda 

Dokonaná sebevražda je auto agresivním chováním, které mělo za 

následek smrt. Zde opět narážíme na problematiku vědomého či 

nevědomého úmyslu zemřít. 

Někdy se můžeme setkat s tzv. protrahovaným suicidálním jednáním, 

kdy dotyčný špatně odhadl účinnost zvolené metody, například toxicitu 

léků, a tak svůj pokus může opakovat v krátkém časové intervalu třeba 

zvýšením dávky. 

• Zkratkovité suicidální jednání je jednání, které má vést co možná 

nejrychleji k vyřešení nepříznivé situace. V adolescenci je potřeba 

absolutního a rychlého řešení asi nejpalčivější. Dotyčný se dostává 

do situace, kterou považuje za neúnosnou a hlavně neřešitelnou. 

V nedostatku zkušeností tak může adolescent reagovat například na 

rozchod s partnerem pokusem o sebevraždu s následkem smrti. 

• Bilanční sebevražda by se dala označit jako sebevražda "dobře 

promyšlená", je výsledkem zvážení situace pro další život jako 

neúnosné. Důvodem těchto sebevražd nejčastěji bývá zhoubné 

onemocnění, kdy postižený ví nebo se domnívá, že naděje na 

vyléčení je mizivá. 

• Účelové suicidální jednání, jeho cílem není smrt, ale má být jeho 

pomocí vyřešena nepříjemná situace. Při účelovém jednání je cíl 

tohoto jednání sledován nevědomě, na rozdíl od demonstrativního 

sebevražedného jednání, kdy tento cíl, a ani v tomto případě to není 
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smrt, je vědomý. Oba dva typy sebevražedného jednání samozřejmě 

mohou skončit smrtí. (KOUTEK, 2003, s. 31) 

• Sebeobětování nelze chápat jako suicidální. Cílem je sice smrt, její 

dosažení je, ale podníceno touhou po poskytnutí oběti ve prospěch 

jiných lidí za vyšší ideály, spravedlnost společnosti nebo třeba při 

teroristických Útocích.14 (KOUTEK, 2003, s. 33) 

6. 3. Způsoby 

Vážnost zamýšleného nebo již uskutečněného suicidálního jednání lze 

posuzovat podle způsobu jakým si dotyčný představuje, že svůj život 

ukončí. Obecně lze posoudit nebezpečnost, dostupnost a místo obsažených 

v představách postiženého o sebevraždě. 

Rozlišujeme způsoby měkké a tvrdé, přičemž s měkkými metodami, 

mezi které řadíme například intoxikaci léky nebo pořezání méně vážného 

charakteru, se můžeme setkat spíše u sebevražedných pokusů. Jsou to 

metody u nichž lze předpokládat vyšší šanci na záchranu života 

postiženého. Je možno vzít také v potaz podvědomou touhu pokus přežít. 

Měkké metody jsou častěji přítomné u demonstrativních nebo účelových 

suicidálních pokusů. I měkká metoda však může skončit letálně. 

Mezi tvrdé způsoby patří například strangulace, použití střelné zbraně 

nebo skok z velké výšky. Je zřejmé, že tyto způsoby vedou téměř vždy 

k dokonání suicidálního jednání. S tvrdým způsobem sebevraždy se 

můžeme setkat také u zkratkovitého suicidálního jednání, kdy například 

na výjimečnou akutní traumatizující situaci postižený zareaguje 

zastřelením se. Není zcela vyloučeno, že k takovýmto zkratům v jednání 

může častěji dojít u osob, které účinnou zbraň vlastní. (KOUTEK, 2003, s. 

33) 

V užité metodě suicidálního jednání jsou zřejmé rozdíly mezi muži a 

ženami. Muži se častěji obrátí na metodu tvrdou a jejich pokus také častěji 

končí letálně, ženy sáhnou spíše po metodě měkké, v jejich statistikách 

převažují pokusy. 

14 U nás byli takovýmito oběťmi sebevraždy například Jan Palach 
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6. 4. Deprese v adolescenci 

Dětská a adolescentní deprese již dneska není podceňována a 

zanedbávána, tak jak tomu bylo dříve. Doznívající pohlavní dospění a 

rychlé hormonální změny jsou jednou z příčin zvýšené rozladěnosti se 

sklony k melancholii a depresím, " .. důležité je ovšem odlišení patologické 

deprese, k níž jsou dospívající zvýšeně vulnerabilní a která vyžaduje 

okamžitou léčbu, riziko suicidia je v tomto věku extrémně vysoké." 

(D.Krejčířová, 1995, s. 166). 

Psychický vývoj adolescenta spolu s velkými nároky na utváření 

identity, hodnot, prvních závazných rozhodnutí a sociálních mezníků, 

skýtá úskalí dostatek. V období adolescence, pubertou počínaje, se také 

zvyšuje riziko propuknutí různých psychických poruch a chorob. Do 

adolescence dospíváme s různou zkušenostní výbavou, která se odvíjí od 

ranného dětství. Traumata, nedostatečná emoční a kognitivní stimulace, 

tělesný nebo mentální handicap, psychické následky pohlavního 

zneužívání, psychické deprivace apod., se vadolescenci jakoby znovu 

vynořují. 

Náklonnost k nadužívání alkoholu a drog, tak typické pro adolescentní 

kulturu, riziko vzniku psychických poruch, včetně deprese, ještě zvyšuje. 

Zatímco depresivní porucha v dětství má svá specifika, v adolescenci se 

již jedná o depresi obdobnou té "dospělácké" Skleslá nálada, demotivace 

k různým činnostem, nezájem o své okolí, ztráta koníčků, izolace od přátel, 

od rodiny, snížená nebo vymizelá komunikativnost, navenek se jeví tiše, 

uvádějí pocity viny, mají snížené sebehodnocení, skleslou nebo dokonce 

zoufalou náladu, trpí zvýšenou únavností, na své okolí reagují podrážděně, 

u některých jedinců se projevuje též agresivita, zvláště dětští pacienti 

bývají neklidní, hyperaktivní. 

Člověka, který je dlouhodoběji postižený depresí, je adekvátní považovat 

za nemocného. Svým stavem ovlivňuje a mnohdy také neúměrně zatěžuje 

svoje okolí. Pro nemocného je velmi důležitá sociální podpora zvláště 

v oblasti jeho rodiny, ta je vystavena projevům depresivního onemocnění 

35 



nejvíce. "Typické prOjevy nemocných s afektivními poruchami vedou 

k narušení mezilidských vztahů, .... vztahy v rámci rodiny se pod vlivem 

choroby mění také. " (Vágnerová, 2004, s. 393) 

Stejně jako smích, je i deprese velmi dobře "nakažlivá", kolektiv se 

nakonec začne depresivního jedince stranit, což však jen posiluje jeho 

negativní sebehodnocení s pocity viny, izolace je v tomto stadiu již téměř 

dokonalá. 

"Depresivní syndrom v dětství a adolescenci je závažným rizikovým 

faktorem neschopnosti dobré sociální adaptace v dospělosti. Největším 

rizikem jakékoli deprese je možnost sebevraždy." (Malá,E., 2000,8.193) 

"Probuzení" afektivní poruchy je ovlivněno mnoha faktory. exaktní 

diagnostiku ztěžuje především řada podobných příznaků provázejících více 

různých onemocnění. Adolescence je náročným vývojovým obdobím, kdy se 

formuje zejména osobnostní složka, identita. V případě afektivních poruch 

hraje velkou roli také dědičná zátěž. 

6.5 Somatický syndrom 

Někdy je deprese spojena s psychotickými symptomy, může se 

projevovat také různými somatickými příznaky. Tzv. endogenní deprese 

byla na základě svých somatických projevů nazvána somatickým 

syndromem. Toto pojmenování v sobě skýtá úskalí, kdy lze snadno dojít 

k omylu při rozlišením somatizace psychických obtíží od somatických 

projevů deprese. Tyto příznaky jsou v celé řadě případů , hlavně u dětí 

jediným steskem nemocného. 

Deprese ovlivňuje, či přímo narušuje celou řadu fyziologických procesů: 

echybí chuť k jídlu 

efyzická aktivita byla snížena na minimum 

eobjevují se poruchy libida 

edochází k poruchám spánku 

e nálady kolísají 
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Někteří pacienti udávají bolesti různého druhu: hlavy, zad, břicha, 

točení hlavy, poruchy spánku, žaludeční nevolnosti, nauzea, apod. 

Nejčastějším steskem, kterým se většina pacientů cítí být nejvíce 

postižena, je únava, vyčerpání. Fyzické pocity je uvádějí do stavu, kdy jak 

tvrdí: nelze nic dělat, na nic nejsou síly. 

V dětství a adolescenci se dopad deprese promítá zejména v oblasti 

momentálního vývojového stadia. Jsou zhoršeny kognitivní schopnosti, 

bývá narušena schopnost učit se. Paměť ustupuje "špatné náladě". Tyto 

příznaky na sobě nemocný velmi často sám pociťuje a hodnotí je jako 

negativní, omezující. 
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7 Patologické chování adolescentů jako rizikové faktory 

suicidálního jednání 

7. 1. Poruchy v sociálních vztazích 

Hlavními úkoly primární prevence sebevražedného jednání u 

adolescentů je především vyhledat, pojmenovat a pomoci zmírnit negativní 

vlivy, které s sebou tyto situace přinášejí. Je přirozené, že první sférou, do 

které se snaží odborník proniknout jsou vzájemné vztahy v rodině, vztahy, 

které jedinec chová ke svým vrstevníkům a přátelům. Především 

problematika narušených mezilidských vztahů a tím i menší orientovanost 

ve vlastních pocitech adolescenta vedou nejčastěji k suicidnímu jednání. 

7.2. Poruchy příjmu potravy 

"Poruchy příjmu potravy JSou jedním z nejčastějších a pro svůj 

chronický průběh, závažné somatické, psychické a sociální důsledky i 

jedním z nejzávažnějších onemocnění dospívajících dívek a mladých žen." 

ameH, 2005, s. 13) 

Poruchy příjmu potravy mohou mít celou řadu příčin. Individuální 

příčiny pramení především z nezdravého sebeposuzování nebo nízkého 

sebevědomí, touhy po dosažení kýženého ideálu krásy nebo po 

výjimečnosti. Sociální příčiny jsou ve svém základě složitější, propletenější, 

dost možná pramení z touhy po uznání, pozornosti, obdivu, nebo je toto 

jednání reakcí na dospívající postavu a jedná se o snahu tuto změnu 

zastavit, zpomalit nebo co nejvíce zakrýt. Rozlišujeme několik forem 

poruch příjmu potravy, zde uvádím dva nejznámější. 

7. 2. 1. Mentální anorexie (MA) 

Mentální anorexie je obscesivní snaha nebo také nutkavá potřeba 

zhubnout. Má charakter chorobné závislosti. Obvykle se vyvíjí v pubertě 

nebo v průběhu adolescence, zde se jedná o tzv. akutní formu MA, ale 

v podstatě může vzniknout i v pozdějším věku, zvláště její chronická 

forma. 
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Ve větším měřítku postihuje dívky, pro které je štíhlá až hubená 

postava ideálem krásy, kterého se snaží dosáhnout dlouhodobým 

nepřijímáním potravy nebo přijímání jen nízkokalorického jídla. Věková 

hranice postižených mentální anorexií nebo jinou poruchou příjmu potravu 

se snižuje, zatímco počet postižených roste. (KROH, 1995, s. 17) . Tento 

fakt lze podle mého názoru přisoudit stále většímu tlaku na společenskou 

prestiž, atraktivitu, kdy vzorem zvláště mladým dívkám bývají modelky ze 

stránek časopisů. 

Výskyt mentální anorexie je sice ještě stále o něco nižší, než jak je tomu 

například u bulimie nebo chronické otylosti, její nebezpečnost je však o 

něco závažnější. Postižení sice hlad pociťují, někdy se dokonce dostavují až 

záchvaty hladu, ale této potřebě se nepoddávají, naopak jsou odhodláni jí 

vzdorovat. 

Významné snížení příjmu potravy nebo její úplné opomíjení vede dosti 

rychle k velmi patrnému úbytku váhy. Nemocní mentální anorexií se také 

soustřeďují na velký výdej energie, zvláště pomocí nadměrného sportování, 

posilování, práce apod. S tím postupně přicházejí také zdravotní obtíže, 

kterým nemocní však dlouho vědomě vzdorují. Dochází k poruchám 

metabolismu a zažívání, u dívek k poruchám menstruačního cyklu. 

Nedostatečný příjem energie velmi negativně působí na cévní systém a 

srdeční činnost, dochází k vypadávání vlasů, avitaminózám, narušení 

duševní rovnováhy, k poškození imunitního systému. V důsledku mentální 

anorexie umírá až 10% postižených. (LEIBOLD, 1995, s. 73-79). 

7. 2. 2. Mentální bulimie 

Mentální bulimie je onemocnění, které je svou podstatou velmi podobné 

mentální anorexii. V obou typech poruch příjmu potravy převládá strach 

z nadměrné hmotnosti a až přehnaný zájem o svůj vzhled a váhu. Mentální 

bulimii je možno charakterizovat jako chronické a chorobné přejídání se, 

střídající drastické diety, záměrné vyvolávání zvracení, užívání projímadel 

apod. Je to velmi vážné psychické onemocnění, které může mít za následek 

narušení rovnováhy a až fatálního poškození fyzického zdraví jedince. 
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Mentální bulimií, stejně jako anorexií trpí především dívky a mladé ženy, 

pro které je zvláště důležité dobře vypadat, ale nelze říci, že by se mužské 

populaci vyhnulo. 

Mentální bulimii však nelze okleštit jako pouhou poruchu příjmu 

potravy, tato porucha má, stejně jako mentální anorexie, v pozadí 

nevyrovnanou psychiku, nízké sebevědomí, sebehodnocení, zkreslený 

náhled na sebe sama nebo může nastat v důsledku narušení sociálních 

vztahů. Odehrává se v záchvatech přejídání se, kdy dotyčný je schopen 

sníst doslova na co právě přijde. "Není žádnou výjimkou, když během 

takovéhoto záchvatu žravosti zhltnou 8000 až 10000, ba dokonce 15000 až 

20000 kalorií, to je množství, které za normálních okolností nelze pozřít." 

(LEIBOLD, 1995, s. 34). Nadměrný jednorázový příjem potravy však 

organismu škodí, může a nejčastěji také vyvolává nevolnost i zvracení. 

Toto chování navíc přispívá k výskytu pocitů viny u postiženého, a tak 

bývá zvracení vyvoláváno záměrně a opakovaně. 

"Mnoho bulimiček popisuje epizody přejedení jako záchvat, jako něco 

neovladatelného a zoufalého." (KRCH, 1995, s. 17) 
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8 Léčba 

8. 1. Krizová intervence u suicidiálního jednání 

Krizovou intervenci v případě sebevražedného jednání Je možné 

s ohledem na okolnosti provádět ve třech různých situacích. 

8. 1. 1. v situaci ohrožení suicidálním pokusem 

Tato intervence se může odehrávat tváří v tvář, případně formou výjezdu 

za klientem, nejčastěji se ovšem odehrává v rámci telefonické krizové 

intervence. Výhodou telefonické krizové intervence je okamžitá možnost 

hovořit o suicidiálním úmyslu a je relativně snadně dosažitelná, také 

překonává geografické a interpersonální bariéry a zajišťuje anonymitu 

volajícího. Další výhodou je, že je k dispozici klientům, kteří nemohou 

vyhledat pomoc osobně, protože jsou vebrietě, intoxikaci nebo již započali 

suicidiální pokus. 

Probíhá v následujících bodech, které je nutno dodržovat: 

navázání kontaktu s klientem 

zachovat klid 

provést krátké zhodnocení situace (ŠPATENKOVÁ, 2004, s.146) 

zhodnocení ohrožení klienta 

okamžitá redukce nebezpečí ( např. odradit klienta od další 

konzumace alkoholu nebo drog, odložení zbraně, vypnutí plynu) 

odpustit si hlubokou analýzu příčin 

několik ne: neobviňovat, nemoralizovat, nebagatelizovat, nehádat se 

s klientem 

vyjádřit opravdový zájem 

identifikovat záchytný bod ( je pro klienta něco důležité) 

určit motivující faktor ( co svým jednáním chce dosáhnout) 

nabídnout jinou alternativu pro řešení problému 

nabídnout specifický plán 

nabídnout možnost pomoci 

nepřemlouvat, aby nespáchal sebevraždu 

41 



uzavřít kontrakt o nespáchání sebevraždy ( tzv. smlouva o přežití) 

(ŠPATENKOVÁ, 2004, 8.147) 

Cílem smlouvy o přežití je získání relativního prostoru a času, kdy je 

možné klientovi zajistit jinou adekvátní formu pomoci. Nejčastěji se 

jedná o apelaci na racionalitu jedince, posiluje jeho odpovědnost za 

sebe sama. 

Tato smlouva není vhodná pro klienty, kteří jsou v ebrietě, pod vlivem 

drog, psychotiky nebo mentálně postižené. (ŠPATENKOVÁ, 2004, 8. 148) 

8. 1. 2. Krizová intervence po nezdařeném pokusu o sebevraždu 

Každý sebevražedný pokus vyžaduje podrobnou diagnostiku. U jedinců 

po sebevražedném pokusu je třeba začít intervenci zhodnocením 

somatického stavu, posouzením nutnosti lékařské pomoci a diagnostikou 

jejich psychického stavu. Je třeba také zvážit riziko dalšího 

sebevražedného pokusu. První tři měsíce jsou dobou zvýšeného rizika, že 

bude suicidiální pokus zopakován. Pokud je suicidiant po svém pokusu 

hospitalizován, je třeba navázat kontakt ihned, jakmile to jeho zdravotní 

stav dovolí. 

Důležité je se zaměřit na: 

léčbu symptomů 

na suicidiální úvahy o nichž klient sám nehovoří 

objasnění motivu sebevraždy 

zjistit význam smrti a sebevraždy u klienta 

pracovat s klientovou tendencí řešit problémy zásadním jednáním 

objasnit nedávné ztráty, včetně ztrát v souvislosti s terapií 

minimalizovat dostupnost prostředků použitelných ke spáchání sebevraždy 

pokusit se poskytnout chybějící prvky sociální opory 

vyhýbat se preskripci léků do zásoby (ŠPATENKOVÁ, 2004,8.149) 

Tato intervence by se však neměla zaměřit pouze na suicidianta, ale 

také na jeho rodinu. Sebevražedné pokusy, které mají charakter volání o 

pomoc, často poukazují na narušené rodinné vazby. Tento pokus může u 
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rodiny nastartovat snahu poslouchat, více se angažovat a snahu vedoucí 

k utlumení destruktivních modelových řešení rodinných krizí. Na druhé 

straně může vyvolat v rodině těžkou krizi. Sebevražedný pokus může mít 

zásadní vliv na další život ostatních členů rodiny. Cílem krizové intervence 

v rodině by v tomto případě měla být snaha zabránit vzniku nevraživé 

atmosféry, která by mohla vést k sociální izolaci jedince, který se pokusilo 

sebevraždu. Dále je to rychlé zmobilizování rodiny k tomu, aby poskytla 

jedinci oporu a aby mu zaručila bezpečí. Důležité také je poskytnout rodině 

podporu, aby se dokázali vyrovnat s krizovou situací v rodině a prevenci, 

která zahrnuje posílení rodinných vazeb a schopnosti akceptovat ostatní. 

(ŠPATENKOVÁ, 2004, s. 150) 

8. 1. 3. Krizová intervence po dokonaném suicidiu ( pomoc pozůstalým) 

Sebevražda blízkého člověka je pro pozůstalé tím nejméně přijatelným a 

nejhůře zvládnutelným typem ztráty. Je to velmi bolestivá traumatická 

událost, která vyvolává silné emocionální reakce. Truchlící nemohou 

pochopit, proč je jejich blízký takto opustil, mohou se dokonce za suicidium 

činit odpovědnými. Silné pocity viny mohou pozůstalé dokonce vést 

k potřebě trestání se za něco. Sebevražda blízkého člověka se tak může 

stát potenciálním spouštěčem pro sebevraždu pozůstalých. Kromě toho je 

sebevražda společností ne akceptovatelný způsob smrti a rodina tak trpí 

také sociální stigmatizací a případným sociálním vyloučením. Také mění 

sociální strukturu rodiny a může dramaticky ovlivnit vztahy a klima 

v rodině, kdy rodina dochází k mylnému závěru, že pro jedince nic 

neznamenali, když je takto opustil. Je to silný útok na sebehodnocení 

rodiny a reakcí na to, je silný vztek, který také může vést k sebevraždě 

dalšího člena rodiny. (ŠPATENKOVÁ, 2004, s. 151) 

Jiným závažným problémem je zkreslování okolností úmrtí v případě 

sebevraždy. Tento čin je maskován jako nešťastná událost, nehoda nebo 

úraz. Rodina obestře smrt blízkého tajemstvím, které nesmí být za žádnou 

cenu prozrazeno, protože by to mohlo narušit stabilitu a fungování celého 
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rodinného systému. Tímto přístupem se již tak komplikované vztahy 

v rodině ještě více prohloubí. 

Při krizové intervenci s rodinou je třeba umět překlenout propast, která 

vznikla v důsledku chybějící adekvátní komunikace a selháním 

přirozeného systému sociální opory. Efektivní intervence by se měla 

zaměřit na: 

zpracování negativních emocí ve vztahu k zemřelému sebevrahovi i 

ve vztahu k vlastní osobě, případně dalším lidem 

zvláštní pozornost je třeba věnovat pocitů viny, ujistit pozůstalé, že 

jejich vina nemá reálný základ 

pokud je vina skutečná, měla by se intervence zaměřit na zpracování 

této viny 

náročným úkolem je také korelace zkreslených představo smrti 

blízké osoby 

důležité je pomoci pozůstalým ventilovat negativní pocity, hlavně 

vztek a hněv 

zpracování pocitů odpuštění 

nedovolit vzniknout rodinným mýtům a lžím o smrti blízkého 

nedovolit blízkým se situovat do role viníka nebo trpitele 

(ŠPATENKOV Á, 2004, s. 152) 

8. 2. Vedení krizové intervence 

Pro správně vedenou krizovou intervenci v případě suicidiálního 

jednání jsou důležité následující okolnosti: 

citlivost k tématu ( dochází ke značnému emocionálnímu zatížení 

interventa) 

odstranit vlastní bezmocnost 

brát vážně všechna oznámení o sebevraždě 

rozeznat presuicidiální syndrom a rizikové skupiny a věnovat jim 

pozornost 
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v případě, že váháme, je-li klient ohrožen - přímo se ho zeptat 

zhodnotit stupeň ohrožení ( identifikovat suicidiální fantazie) 

je nutné se soustředit na zachování života a dávat najevo, že 

intervent stojí na straně života ( ovšem je i možnost respektování 

svobodného rozhodnutí jedince, pak je ale pro interventa obtížné 

poskytovat jakoukoliv pomoc) 

naučit se naslouchat pozitivním věcem a formulacím v klientově 

projevu 

zachovat klid a nepanikařit 

vyvarovat se moralizování a dalším neefektivním formám chování 

jako třeba utěšování, napomínání, bagatelizování, analyzování, 

poučování atd. 

je nezbytně nutné odkázat klienta na další navazující pomoc

intenzivní poradenství a psychoterapii 

zajistit pomoc rodině, která může být příčinou individuální krize 

suicidanta nebo se v této krizi může ocitnout vlivem suicidanta 

nenechat klienta dlouho hovořit o tom, co je mu nepříjemné 

(ŠPATENKOVÁ,2004, s. 153) 

uvědomit si své možnosti, hranice a uzavřít jasné dohody 

nezapomínat na pomoc pečujícím ( týmová práce, konzultace, 

supervize a prevence syndromu vyhoření) 

8. 3. Služby krizové intervence 

Krizová intervence u suicidálního jednání nabízí 4 typy služeb. Je to 

lůžková krizová služba, terénní, služba v domácím prostředí klienta a 

telefonická krizová služba. 

8. 3. 1. Lůžková krizová služba 

Tato krizová centra nabízejí klientům ve vážném krizovém stavu 

možnost se na několik dní vzdálit z domácího prostředí za účelem 

překonání nejtěžšího období krize ve specializovaném zařízenÍ. Výhodou je 

bezpečnější stabilizace klientova stavu a maximální redukce ohrožení 
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v době, kdy vnímání a prožívání je do značné míry zúženo. Za dostatečnou 

dobu se považuje pět dnů a v některých situacích sedm dnů, obvykle ne 

více. Krátkodobá a včasná hospitalizace založená na principu řešení 

konkrétního problému zde může fungovat jako prevence hlubšího propadu 

do nemoci. 

Tato forma péče poskytuje uspokojení základních biologických potřeb, 

emergentní psychiatrň ( zaměřené na rychlé řešení problémů ), 

farmakoterapii, krizovou intervenci, skupinovou práci, rodinné konzultace, 

autoregulační techniky, konzultace se sociálním pracovníkem a právníkem. 

Tento druh pomoci je především určen: 

lidem, kteří čelili nebo čelí silné nadlimitní zátěži 

lidem, kteří mají sebevražedné úvahy a tendence 

duševně nemocným, kteří obtížněji čelí některému z nároků života 

lidem, kteří z vážných důvodů nemohou zůstat doma, např. násilí v rodině 

Hospitalizaci není vhodné nabízet lidem, kteří mají nějaké duševní 

onemocnění vyžadující vyšší stupeň chránění nebo lidem, kteří mají 

tělesný problém vyžadující odbornou nemocniční péči ( např. abstinenční 

problém ). 

Tým lůžkového oddělení tvoří psychiatr, psycholog, střední zdravotnický 

personál, sociální pracovník, laický krizový pracovník, právník ( externě) a 

někdy i duchovní. (vODÁČKOVÁ, 2002, s. 130) 

8. 3. 2. Terénní krizová služba 

Tato služba se poskytuje v prostředí ve kterém se klient nachází a to 

v případě, kdy klient není schopen sám přijet na krizové pracoviště vlivem 

příliš vypjaté situace nebo v případě, kdy se klient stal obětí nějaké 

katastrofy. Jedná se hlavně o doprovod klienta, terénní službu při 
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mimořádných událostech, jako jsou hromadná neštěstí a výjezd ke 

klientovi. (vODÁČKOVÁ, 2002, s.143) 

Výjezd ke klientovi 

Cílem této služby je vyjíždět ke klientům, kteří se ocitli v tak závažném 

krizovém stavu psychosociálního charakteru, v němž potřebují odbornou 

pomoc přímo na místě, kde se nalézají. Výhodou této služby je její přístup, 

který nemedicinizuje, nepsychiatrizuje a neznesvobodňuje člověka. 

Důležité je, aby byl systém výjezdové služby zakotven v organizačním řádu 

a spolupracoval s dalšími složkami integrovaného záchranného systému 

jako je policie, hasiči a záchranná služba. Výjezdová služba musí mít své 

fyzické zázemí, personální zázemí, vycvičený tým krizových pracovníků a 

jasná pravidla pro výjezd. (vODÁČKOVÁ, 2002, s. 145) 

8. 3. 3. Krizová služba v přirozeném prostředí klienta 

Tato služba tvoří do určité míry obdobu konzultace v krizovém centru. 

Není tak technicky ani personálně náročná jako výjezd ke klientovi. 

Většinou se odehrává opakovaně v dohodnutém rytmu, kdy krizový 

pracovník přichází v určitý den, hodinu a po určité období. Indikována je 

tam, kde klient nemůže osobně přijít, nebo tam, kde je někdo z rodiny 

indisponován k osobní návštěvě krizového centra, a přesto se ho daný 

problém týká. (vODÁČKOVÁ, 2002, s. 151) 

8. 3. 4. Telefonická krizová služba 

Výhody této služby jsou: 

snadná dostupnost ( okamžitá intervence bez podmínek pro volajícího) 

rychlost ( není nutno čekat na rozhovor) 

nonstop provoz 

anonymita 

mapování možností setkat se s kompetentním pracovníkem ve chvíli, 

kdy klient ještě není rozhodnut k osobní návštěvě krizového nebo jiného 

odborného pracoviště 
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šance pro ty, kteří nemohou z objektivních důvodů přijít osobně na 

krizové pracoviště 

možnost volat znovu podle potřeby (vODÁČKOVÁ, 2002, s. 151) 

Omezení této služby: 

rozhovor po telefonu má svá omezení daná možnostmi aparátu 

klient může kdykoliv zavěsit, telefonát se může přerušit z důvodu 

poruchy 

někdy může být na překážku, že klient musí hovor platit 

pracovník na lince důvěry často nemá odezvu, jak hovor dopadl 

pracovník linky důvěry musí mít základní představu o 

psychofarmakách a jejich toxických dávkách, ale nesmí klientovi 

radit nic, co se týká braní léků (vODÁČKOVÁ, 2002, s. 152) 

8. 4. Systematická léčba suicidiálních pacientů 

Způsob léčby dětí a adolescentů se suicidiální problematikou je závislý 

na diagnóze a celkovém posouzení aktuálního rizika sebevražedného 

jednání. Nejprve je nutné provést podrobné psychiatrické a psychologické 

vyšetření. V závislosti na tomto posouzení pak můžeme stanovit 

terapeutický plán. V této fázi léčby již musíme také zvažovat, zda je 

výhodnější léčba ambulantní nebo lůžková. Každý způsob má své výhody a 

nevýhody. 

Ambulantní péče umožňuje zachovat kontakt s rodinou, se školou a 

s vrstevníky, klient se dále může věnovat svým zálibám. Nevýhodou je 

malá kontrola pacienta a z toho vyplývající rizika. Tuto možnost léčby 

můžeme zvolit pouze v případě, že vlastní suicidiální riziko pominulo a Je 

možno přenechat kontrolu nad dítětem nebo dospívajícím na rodině. 

V ostatních případech je vhodnější péče v lůžkovém zařízení. Je vhodná 

i v případech, kdy již není riziko aktuálního suicidiálního ohrožení, ale 
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byla zjištěna jiná závažná psychiatrická porucha, pro jejíž léčbu je nutná 

hospitalizace. Nevýhodou tohoto typu léčby je odloučení od rodiny a 

prostředí, ve kterém dítě nebo adolescent žije. Výhodou je větší množství 

kontroly a také intenzivnější terapie. Často také bývá odloučení od rodiny 

a známého prostředí indikováno. 

Důležité je si uvědomit, že neexistuje absolutní způsob, jak odhodlání 

zemřít zabránit, riziko lze pouze minimalizovat. 

8. 5. Psychoterapie 

Způsob psychoterapie při léčbě je ovlivněn psychiatrickou diagnózou se 

kterou je suicidiální jednání spojeno. Využívá se 

psychoterapeutických přístupů (KOUTEK, 2003, s. 97) 

8. 5. 1. Individuální psychoterapie 

mnoho 

Jedná se o podpůrnou léčbu jejímž cílem je zvládnutí suicidiální krize 

v rámci nějakého závažného psychiatrického onemocnění. Účelem je 

posílení "já" dítěte a adolescenta a podpora jeho adaptačních schopností. 

Používá se psychoanalytický, psychodynamický nebo kognitivně 

behaviorální přístup. 

8. 5. 2. Skupinová psychoterapie 

Tato forma terapie je užitečná jak v ambulantní, tak i v lůžkové péči. Je 

zaměřena na interpersonální vztahy, na význam vztahů dítěte a 

dospívajícího s vrstevníky a na oblast sociálních dovedností. Cílem Je 

zlepšení komunikace, korektivní rekapitulace zážitků a korektivní sociální 

zkušenost. Klient se učí ve skupině přijímat odpovědnost a nové sociální 

dovednosti a nové formy chování. 
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8. 5. 3. Rodinná terapie 

Konflikty v rodině nebo nefungující rodina stojí často v pozadí suicidiálního 

jednání dospívajícího. V průběhu rodinné terapie je důležité pracovat na 

rodinných konfliktech, hlavně se jedná o separaci jedince od rodiny. 

(KOUTEK, 2003, s. 98) 

Důležité mohou být i sourozenecké vztahy. Dalším úkolem je též zvládnutí 

celé situace. 

8. 5. 4. Ostatní psychoterapeutické přístupy 

Jedná se o neverbální psychoterapeutické přístupy jako je muzikoterapie, 

arteterapie, herní terapie a relaxační techniky. 

8. 6. Farmakoterapie 

Při terapeutické zvládání hrozícího či proběhlého suicidiálního jednání 

má svůj význam i medikamentózní léčba. Její význam je různý podle toho, 

zda se jedná o první pomoc, krizovou intervenci, nebo o komplexní léčbu 

ambulantní či v lůžkovém zařízení. Je důležité zvážit, zda jedinec již 

nějakou medikaci užívá a dát si pozor na případnou interakci s ostatními 

léky, které chceme použít. (KOUTEK, 2003, s. 99) 

Při první pomoci je třeba nasadit psychofarmaka, která povedou ke 

zklidnění pacienta. Tyto léky se nejčastěji aplikují injekční formou do svalu 

nebo do žíly. Užívají se hlavně benzodiazepami nebo neuroleptika, ale je 

nutné napřed zjistit, jestli není jedinec intoxikován. 

Při krizové intervenci se více vychází z diagnostického posouzení. 

Užívají se opět benzodiazepami, neuroleptika nebo antidepresiva. V tomto 

případě je potřeba zvážit dlouhodobost nebo krátkodobost začátku jejich 

působení. 

Farmakoterapie v rámci komplexní léčby musí vycházet z komplexního 

posouzení případu, a to jak z hlediska psychiatrické diagnózy, tak z dalších 

aspektů, včetně sociální situace, spolupráce pacienta a jeho rodiny apod. 
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Benzodiazepiny se užívají v případě neurotických poruch se symptomy 

úzkosti a napětí. Jedná se spíše o krátkodobou léčbu tzv. anxiolytik a 

postupně se přechází na léčbu dlouhodobější za pomoci antidepresiv. 

(KOUTEK, 2003, s. 101) 

Ta jsou indikována při diagnostice depresivní poruchy. Neuroleptika mají 

svůj význam při léčbě schizofrenie nebo schizoafektivní poruchy. 

Příklady některých psychofarmak: 

Benzodiazepiny - Neurol, Xanax, Apaurin, Rivotril, Oxazepam. 

Užívají se při úzkosti, neklidu depresi. 

Neuroleptika . typická: Chlorprothixen, Haloperidol, Melleril. 

Užívají se při neklidu, napětí. 

. atypická: Rispen,Risperdal, Zyprexa, Tiapridal. 

Užívají se při napětí, autoagresi, schizofrenii. 

Antidepresiva - Prothiaden, Anafranil, Zoloft, Tegretol. 

Užívají se při depresi, obsedantně kompulzivních poruchách, 

suicidiálních tendencích, maniodepresivita, maniodepresivita. (KOUTEK, 

2003, s. 102) 

8.7. Prevence 

Preventivní přístup se snaží o podporu duševního zdraví a prevenci 

patologických projevů dětí a adolescentů. Je důležitý zejména v oblasti 

suicidiálního chování, kde u většiny případů můžeme zachytit 

presuicidiální projevy verbálního nebo neverbálního charakteru. (KOUTEK, 

2003, s. 105) 

8.7. 1. Typy prevence: 

Primární prevence se zaměřuje především na snížení výskytu poruchy 

v populaci a eliminaci příčinných a rizikových faktorů, které 
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spolupodmiňují vznik poruchy. Je orientována na osoby, u kterých dosud 

nemusí být patrné znaky klinické poruchy. 

Sekundární prevence je orientována na včasné zachycení a léčbu 

klinických projevů. Za tento typ prevence bývá považována krizová 

intervence. Bývá zaměřena na osoby se suicidiálními projevy nebo na 

osoby, které můžeme považovat za zvýšeně rizikové z hlediska suicidia. 

Terciální prevence se snaží zmírnit následky klinické poruchy a zabránit 

jejímu opakování. 

Primárni prevence je zaměřena nejen na suicidiální dítě samotné, ale také 

na jeho rodiče, sourozence, vrstevníky a dále na instituce, které mají vliv 

na duševní zdraví dítěte. Tuto prevenci můžeme dále rozdělit na tři 

okruhy: 

AJ Univerzální prevence, která je zaměřena na celkovou populaci, bez 

ohledu na specifická rizika. (KOUTEK, 2003, s. 106) 

B) Selektivní prevence se zaměřuje především na jedince nebo skupiny 

populace, u nichž je riziko poruchových projevů významně větší. 

C) Indikovaná prevence je určena pro vysoce rizikové jedince se 

subklinickými znaky nebo symptomy, které ale dosud nesplňují znaky pro 

plnou klasifikaci poruchy. (KOUTEK, 2003, s. 107) 

Prevence suicidálního chování zahrnuje následující aspekty: 

regulace dostupnosti prostředků suicidálního chování, např. 

psychofarmaka 

- informovanost všech osob pečujícíh o děti o výskytu suicidálního chování, 

rizikových faktorech a rizikových skupinách dětí a adolescentů a význam 

podpory rodiny 
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- profesionální trénink odborníků pečujících o děti ve schopnosti 

identifikovat riziko a adekvátně na něj reagovat 

- specifický psychoterapeutický výcvik pro odborníky, kteří pracují 

s ohroženou populací na krizových centrech pro děti a na linkách důvěry. 

(KOUTEK, 2003, s. 109) 

8. 8. Pastorační péče 

Pastorační péče o adolescenty ohrožené suicidálním pokusem může 

probíhat především na úrovní prevence těchto tendencí. Pastorační 

pracovník by měl pomoci adolescentovi adekvátně se naučit reagovat na 

různé situace, které by mohli působit jako zátěžové. 

Pastorační péče může být také nezbytná v přímé péči o suicidanta 

v rámci ústavní léčby, nebo jako doplňující prvek post péče. 

Má ne zastupitelnou funkci v péči o rodiny jejichž člen svůj pokus o 

suicidium dokonal. 

53 



9 Dotazníkové šetření vlivu vnějšího okolí na suicidální jednání 

adolescentů 

Užitý dotazník jsem sestavila na základě mnoha vlastních otázek kolem 

problematiky sebevražednosti adolescentů. Původně jsem zcela nadneseně 

počítala s nejméně dvaceti probandy, ale jelikož jsem se zaměřovala na 

celkem úzkou věkovou skupinu, navíc s jednou společnou charakteristickou 

zkušeností, musela jsem se nakonec při svém hodnocení spokojit 

se čtrnácti dotázanými. 

9. 1 Vymezení problému šetření a jeho cíl 

Problematika sebevražednosti adolescentů a okolnosti, které Je 

k tomuto otevřenému autoagresivnímu chování vedou, nejsou ani dnes, 

v době pokroku vědy i na poli psychologickém, psychiatrickém či 

sociologickém zcela objasněny. Neustále se měnící požadavky a nároky 

společnosti, přetechnizování a odlidštění vzájemných vztahů znesnadňuje 

dospívajícímu člověku orientaci a přehled nejen ve vztazích ve společnosti, 

ale také v sobě samém. Z tohoto důvodu je nutné alespoň se pokusit 

zmapovat nejvlivnější faktory a jejich vzájemné působení, které má za 

důsledek suicidální tendence, jednání. 

9. 2. Metody a metodika průzkumu 

Průzkum a jeho přípravnou část jsem připravovala po dobu zhruba pěti 

měsíců, ale díky do jisté míry specifické vzorkové skupině, jsem většinu 

času strávila hledáním a oslovováním vhodných respondentů. K tomu jsem 

zvolila novmovou inzertní službu, která se však ukázala být 

nepochopitelně značně nevyhovující. Zvláště mnoho lidí reagovalo na 

tištěný inzerát jen tak z "legrace". 
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Mnohem lépe se osvědčilo hledání vhodných "obětí" v sítích internetu. 

Pomocí systémových klubů a zvláště klubů, kde se virtuálně setkávají 

právě adolescenti. Přestože diskusní kluby týkající se zkušeností se 

sebevraždou jsou plné mladých lidí diskutujících až nadšeně na toto téma, 

na osobní setkání většina z nich reagovala negativně. K realizaci 

průzkumu jsem použila tyto metody: studium odborné literatury, dotazník, 

matematicko statistické metody vyhodnocení získaných dat. 

Respondenti měli při vyplňování dotazníků a teprve při jejich zpětném 

odesílání čas a dobu vyplňování ve svých rukách. Zvláště napínavé bylo, 

zdali se mi alespoň polovina rozeslaných dotazníků také vyplněná vrátí. 

S několika z respondentů jsem se setkala osobně a měla tak možnost 

klást doplňující otázky nebo se ptát na věci, které mě u konkrétního 

případu prostě zajímaly. Tyto postřehy a poznámky jsem případně doplnila 

u daných otázek. 

S respondenty jejichž bydliště bylo dále než 40 km od Prahy nebo 

odmítli osobní setkání jsem komunikovala pomocí emailu. Dotazník jsem 

doplnila průvodním dopisem. 

, 
9. 3. Ukoly šetření 

Dotazník lze rozdělit na tři pomyslné části, kdy každá z nich se zaměřuje 

na jiné sociální nebo osobnostní okolnosti, přičemž všechny jsou svoji 

nedílnou součástí. Byl prováděn anonymně a ve svém záhlaví žádá jen 

aktuální věk, věk kdy se dotazovaný pokusilo sebevraždu, pohlaví a 

nejvyšší dosažené vzdělání. Otázky obsažené v dotazníku byly jak 

uzavřené tak otevřené nebo částečně otevřené. Uzavřené otázky nabízely 

několik možností, většina otázek žádala jednu odpověď, některé umožnily 

vybrat odpovědí více. Někteří respondenti své odpovědi doplnili dalšími 

komentáři a vyjasněními. 

První část otázek se zaměřuje na rodinné zázemí dotazovaného. Sestává 

se z pěti otázek, kde má dotazovaný zhodnotit své emocionální zázemí a 
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postavení. Úkolem těchto otázek má být prokázat domněnku, že i 

dospívající, kteří své postavení v rodině a citové uspokojení považují za 

dobré se mohou dostat do situace, kdy se jim jako nejschůdnější řešení 

nabídne sebevražda. 

Druhá část otázek se týká postoji k sobě a pozici ve vrstevnické skupině. 

Vycházely z předpokladu, že sebehodnocení bude snížené i přes celkem 

dobré postavení ve skupině. 

Poslední soubor otázek se ptá na okolnosti týkající se sebevražedného 

pokusu dotazovaného. Jeho zpětné hodnocení své reakce, jeho nynější 

postoj. 

Respondentům bylo zdůrazněno, že všechny otázky smějí komentovat 

doprovázet vysvětleními, příběhy a apod. 

9. 4. Získané výsledky a jejich interpretace 

Z celkové počtu 35 oslovených respondentů, kteří v podstatě splňovali mé 

podmínky pro výzkum, to znamená: 1) nebyli starší 25 let, 2) jejich pokus o 

sebevraždu se neodehrál před 15. rokem života a 3) není u nich stanovena 

žádná závažná psychická porucha nebo onemocnění (vyjma deprese), se mi 

zpět do rukou vrátilo pouhých 20 dotazníků. Dalších 6 z nich bylo pro svoji 

zmatečnost naprosto nepoužitelných. V konečných výsledcích dotazník 

vyplnilo 5 mužů a 9 žen. Muži byli ve věku od 22-19 let, přičemž při pokusu 

bylo nejstaršímu 18 let a nejmladšímu 15 let (průměrný věk 20let) U žen 

bylo nejstarší dotázané 24 let, nejmladší 19 let, přičemž při pokusu to bylo 

19 let a 16 let (průměrný věk 17, 2). 

Pro zajímavost uvádím také tabulku jednotlivých odpovědí k porovnání 

rozdílů v odpovědích mezi muži a ženami. Většinu otázek také doprovázím 

grafem, pro lepší názornou orientaci. Grafy vyjadřují procentuelní výpočet 

té dané odpovědi, všech respondentů jako celku, nikoli mužů a žen zvlášť. 
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1) vyber v jaké žiješ rodině 

Na tuto otázku odpověděli všichni tazatelé. V úplné původní rodině žije 57, 

2%, v neúplné 28, 5% dotázaných. Dva dotázaní, jeden muž a jedna žena 

odpověděli, že žijí v rodině náhradní. 

Při soukromém rozhovoru uvedly dvě dotázané, že sice žily v rodině úplné, ale 

jejich rodinné zázemí nebylo harmonické, ale silně zátěžové. Nezvladatelné 

požadavky rodičů i silná autorita otce, oba vypovídající, podle jejich slov, značně 

poznamenaly, zvláště v oblasti sebehodnocení a sebevědomí. 

Tabulka odpovědí Č. 1 

Otázka1 M 
Uplná 2 
Neúplná 2 

Rozšířená O 

náhradní 1 

Graf k ot.č. 11.povaha rodiny z hlediska úplnosti 
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2) jako člen rodiny se cítím být: 

Pozice v rodině i vědomí respektu své osoby je pro dospívajícího velmi 

důležitá. 21, 4% se cítí být uznáváno, 57,2% dotázaných vedlo, že jsou spíše 

uznávaní. Nedostatek respektu (cítí se být neuznávání) uvedlo 21,4% 

odpovídajících. Jako "opomíjený" se necítil nikdo. 

Tabulka odpovědí Č. 2 

Otázka2 M Ž 

uznávaný 2 1 

Spíše 2 6 
uznávaný 
neuznávaný 1 2 

opomíjený O O 

graf k otázce č. 2,postavení v rodině 

00% 

3) V rámci rodiny vvjadřuzi své pocity: 
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Při výběru odpovědi u této otázky si probandi vystačili se dvěma 

možnostmi. To, že "někdy" vyjadřují své pocity v rámci rodiny uvedlo 42, 

9% respondentů. Své pocity spíše neventiluje 5 žen a 3 muži. 
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U této otázky se objevovalo více doplňujících komentářů. Přestože, poslední 

možnost neuvedl žádných z dotázaných, řada z nich zmínila, že projev 

pocitů v rámci rodiny jim nebyl příjemnÝ, tento postoj uvedly také obě 

dívky s rodiči s nepřiměřenými nároky (viz oto Č. 1). Důvod těchto pocitů 

nebyla většina schopna plně formulovat, jedna žena uvedla, že si nikdy 

nemohla být jistá aktuální reakcí ze strany rodičů, přestože jejich 

zacházení nevnímala jako zcela neláskyplné. 

Tabulka odpovědí č. 3 

Otázka3 M Ž L % 
Vždy O O O O 
Někdy 2 4 6 42,9 
Spíše ne 3 5 8 57,1 
nikdy O O O O 

4) myslíš si. že ti rodiče poskytují a projevují dostatek lásky a pochopení? 

Dostatek lásky a pochopení pociťovaly ze strany svých rodičů 2 dívky. 50% 

uvedlo, že lásku a pochopení jim rodiče projevují "někdy". Lásku ze strany 

svých rodičů spíše nepociťovalo 28, 5% a jedna žena uvedla, že ji necítila 

nikdy. V jejím případě je nutno dodat, že žije v rodině náhradní. U této 

otázky také uvádím grafické vyjádření výsledků. 

Tabulka odpovědí č. 4, poskytování lásky rodiči 

Otázka4 M Ž L % 
Ano O 2 2 14,3 
Někdy 3 4 7 50 
Spíše ne 2 2 4 28,5 
nikdy O 1 1 7,2 
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graf k ol. č. 4), poskytování lásky rodiči 
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5) kdyŽ máš nějaký vážnější problém. svěříš se s ním: 

Přestože jsem u této otázky předpokládala volbu více odpovědí, žádných 

z dotázaných této možnosti nevyužil. Matce se svěřuje jedna 

z odpovídajících žen, zde dodávám, že žije jen s matkou, přátelům se 

svěřuje 35, 7% dotázaných. Pátou možnost, že se svěřují někomu jinému 

využilo stejných 35,7% odpovídajících jako u předchozí otázky. Zde však 

všichni shodně doplnili, že touto osobou je jejich partner. Potřebu někomu 

se svěřovat nemá 21,4% tázaných. 

Tabulka odpovědí Č. 5 

Otázka 5 M Ž L % 
Matce O 1 1 7,2 
Otci O O O O 
Sourozenci O O O O 
Přátelům 2 3 5 35,7 
Někomu jinému 2 3 5 35,7 
nikomu 1 2 3 21,4 
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graf k oí. č. S, kdo je důvěrníkem 

6) myslíš si. že jsi mezi kamarády (vrstevníky) oblíbený/á? 
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Jako oblíbení mezi kamarády se cítí být 2 muži a 3 ženy. Mezi spíše 

oblíbené se řadí 57, 1% odpovídajících. 7,2% respondentů uvedlo, že spíše 

nejsou oblíbení, jako neoblíbený se neoznačil nikdo. Vědomí příslušnosti ke 

skupině vrstevníků a svého postavení v ní je nedílnou složkou osobní 

identity. V počátku adolescence je názor vrstevnické skupiny důležitější 

než mínění rodičů a v mnoha případech také důležitější než mínění vlastní. 

Tabulka odpovědí Č. 6 

Otázka6 M Ž L % 

Ano 2 3 5 35,7 

Spíše ano 3 5 8 57,1 

Spíše ne O 1 1 7,2 

ne O O O O 
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Graf k ot. Č. 6toblíbenost mezi vrstevníky 
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Vzhled, pro adolescenta skoro nekončící téma, co si vzít na sebe a co Je 

zrovna in. Hodnocení vlastního vzhledu jako jedné ze složek osobní identity 

je jedním z důležitých ukazatelů stupně zralosti sebenahlížení a 

sebepřijetí. Jako atraktivní se označil jeden muž. Mezi spíše průměrně 

vypadající se řadí 35,7%, stejné číslo udává počet respondentů, kteří o sobě 

tvrdí, že nejsou moc hezcí a 21,4% je se sebou spokojeno ještě méně a tak 

se nelíbí sami sobě 3 ženy. 

Tabulka odpovědí č. 7 

Otázka7 M Ž L % 
Jsem atraktivní 1 O 1 7,2 
Spíše průměrný vzhled 2 3 5 35,7 
Nejsem moc hezký/á 2 3 5 35,7 
Nelíbím se sám/a sobě O 3 3 21,4 
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Graf k of. Č. 7), hodnocení vlastního vzhledu 

21% 
~------

8) při kontaktu s novými hdmi isem: 
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Na tuto otázku zareagovali 4 dotázaní tak, že svůj přístup k novým lidem a 

navazování kontaktu s nim hodnotili jako přátelský a otevřený. 35, 7% se 

cítí být spíše vstřícnými. Ve dvou případech se dotázaní raději drží stranou 

a 21,4% se s novými lidmi seznamuje vůbec nerado. Otevřenost a 

vstřícnost k novým lidem, dobrý pocit z nich i ze sebe v setkávání a 

poznávání nových lidí je velmi důležitý z pohledu hodnocení 

Tabulka odpovědí Č. 8 

Otázka8 M Ž L % 
Otevřený přátelský 1 3 4 28,6 
S~íše vstřícný 3 2 5 35,7 
Držím se stranou O 2 2 14,3 
Nerad se seznamuji 1 2 3 21,4 
s novými lidmi 
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Graf k ot. Č . 8), navazování kontaktu s novými lidmi 
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9) v době pokusu O sebevraždu bych hodnotili a své vÝsledky ve škole iako: 

To jak adolescent hodnotí své školní výsledky nám může poskytnout jeden 

z pohledů na úroveň vlastního sebehodnocení adolescenta s ohledem na 

výkon. V odpovědích na tuto otázku se jeden z dotázaných hodnotil jako 

třídní premiant, 7, 2% by své výsledky ve škole označilo jako spíše dobré a 

většina dotázaných, tedy 64, 3% jako průměrné. Jedna z probandek 

uvedla, že v době svého pokusu nestudovala, dosáhla totiž díky velmi 

zátěžovému rodinnému prostředí pouze základního vzdělání. 

Tabulka odpovědí č. 9 

Otázka9 M Ž L % 
Nadprůměrné 1 O 1 7,2 
Spíše dobré 1 2 3 21,4 
Průměrné 3 6 9 64,3 
podprůměrné O O O 
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Graf k ot. č. 9),hodnocení školního prospěchu 
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10) svůj volný čas trávím nejčastě,i: 

o nadprůměrné 
. spíše dobré 

o průměrné 
O podprůměrné 

Využití volného času stále ještě, snad i nepřekvapivě, věnuje převážná 

většina, 42,8%, kamarádům. 21,4% uvedlo, že se aktivně věnují mnoha 

koníčkům a zájmům. Jedna žena z celkového počtu všech dotázaných 

odpověděla, že svůj volný čas tráví s rodinou při společných aktivitách. 

Shodně tak jedna žena tvrdí, že má příliš mnoho povinností a tak nemá 

žádný volný čas. 21,4% tráví svůj volný čas nejčastěji o samotě. 

Tabulka odpovědí Č . 10 

Otázka 10 M Z L % 
Mám hodně koníčků 1 2 3 21,4 

s kamarády, s partou 2 4 6 42,8 
s rodinou, při společných O 1 1 7,2 
aktivitách 
mám tolik povinností, že O 1 1 7,2 
nemám žádný volný čas 
nejčastěji jsem sám 2 1 3 21,4 
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Graf k ol. č. 10), využití volného času 
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11) jak bys nezlépe vystihl/a svozi náladu v době před pokusem? 

Všichni dotázaní uvedli, že se v době před pokusem cítili být nešťastní, 

někteří doplnili, že svůj stav považovali za beznadějný. Depresivní 

příznaky provázejí většinu suicidujících adolescentů již delší období před 

samotným pokusem. Duševní rozpoložení ovlivňuje také fyzické pocity, 

postižení tedy nezřídka mohou trpět tělesnými obtížemi různého rázu. (viz 

hodnocení následující) 

Tabulka odpovědí Č. II 

Otázka 11 M Ž L % 
cítilJa jsem se jako O O O O 
obvykle 
cítil jsem se spíše O O O O 
smutný 
cítil jsem se O O O O 
smutný 
cítil jsem se 5 9 14 100 
nešťastný 
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12) pociťovalla jsi nějaké zdravotní potíže? 

Nejrůznější fyzické obtíže jsou nejčastějším doprovodným syndromem 

deprese ( i krátkodobé) a různých psychických onemocnění. Od zvýšené 

únavy po úporné bolesti hlavy a nechutenství, poruchy spánku nevyjímaje. 

U mladších adolescentů a hlavně dětí jsou tak fyzické stesky jediným 

vodítkem, že "něco není v pořádku". U straších adolescentů zase mohou 

tyto obtíže vyvolat domněnku, že je jedinec vážně nemocen a může dojít 

k ještě výraznějšímu prohloubení deprese. 

13)kdvž jsi poprvé vážně uvažovalo možnosti sebevraždv. požádalla jsi 

někoho o pomoc, svěřilla jsi se někom u? 

V odpovědích na tuto otázku nezaznělo žádné "ano", 28,5% respondentů 

neví zda-li se někomu se svým úmyslem ukončit svůj život svěřili, 71,5% 

uvádí, že se nikomu nesvěřili. 

Vjednom z doplňujících komentářů pisatelka uvedla, že na to, někomu se 

svěřit myslela prakticky neustále. Dokonce se prý na toto téma pokusila 

zavést řeč se svoji matkou, ta tomu ale dlouho nepřikládala dostatečný 

význam. 

Tabulka odpovědí č. 13 

Otázka 13 M Ž L % 
Ano O O O O 
Nevím 2 2 4 28,5 
ne 3 7 10 71,5 
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14) jsi si vědom/a. že bv si někdo v tvém okolí povšiml změn v tvém 

chování? 

Obecně je možno říci, že většina sebevrahů dává svým chováním, ať už 

vědomě či nevědomě, svému okolí jakési "varovné signály". Tyto signály 

jsou podle mého názoru zřejmou prosbou o pomoc, která díky nepozornosti 

okolí může zůstat oslyšena. Pár dní nebo i jen bezprostředně před pokusem 

dochází u většiny lidí k více či méně výrazné změně v chování i lazení. 

21,4% si je vědoma, že si někdo povšiml změn v jejich chování v období 

před pokusem o sebevraždu, 78,6% neví. 

Tabulka odpovědí č. 14 

Otázka 14 M Ž L % 
Ano 1 2 3 21,4 
Nevím 4 7 11 78,6 
ne O O O O 

15) jaké pocity ti přinášela myšlenka na to se zabít? 

Tato otázka byla postavena na slovní odpovědi dotázaného. Ve většině 

případů, tedy osmkrát se dotázaní shodli na tom, že jim tato myšlenka 

přinášela pocit úlevy. V jednom případě byl uveden strach a taktéž 

v jednom případě byl tento pocit popsán jako zadostiučinění. Ostatní 

dotázání, tedy 4 z nich, popisovali své pocity jako lítost. 

Tabulka odpovědí č. 15), pocit při myšlenkách na suicidium 

Otázka č. 15 M Z L % 
úleva 3 5 8 57,3 
zadostiučinění 1 O 1 7,1 
strach 1 O 1 7,1 
lítost O 4 4 28,5 
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graf k ot. č. 15), pocit při myšlence na suicidium 
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Tato otázka nabízela pouze dvě možnosti k odpovědi. Odpovědi "nevím" 

využilo 10 dotázaných. 2 ženy uvedly, že svůj pokus plánovaly po dobu asi 

jednoho týdne, jedna žena potřebovala k naplánování suicidia tři dny. 

Jeden muž napsal, že jeho plánování trvalo zhruba půl roku. K tomu také 

ale doplnil, že ne celou tuto dobu plánoval konkrétní kroky či prostředky, 

spíše se myšlenkou na sebevraždu systematicky zaobíral, zvažoval různá 

pro a proti a také vybíral metodu, které byla podle jeho mínění 

nejvhodnější. 

17) jak zpětně hodnotíš své jednání? 

Impulzivní, v afektu, nezodpovědné , dětinské , unáhlené, zkrat, hloupé, bez 

komentáře. Takové to odpovědi byly zapsány v různých kombinacích u 

všech dotázaných. Není s podivem, že většina suicidujících se za své 

jednání zpětně stydí, ale osobně si myslím, že i toto tabu je potřeba 

překonat, protože většinou vychází spíše z pohledu okolí a mladého člověka 

tak negativně stigmatizuje. Pochybnosti v jednání s lidmi, kteří mají za 
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sebou pokus o sebevraždu tak podle mého názoru nejčastěji vychází 

z mylného přesvědčení, že po takovémto řešení sahají jen blázni apod. 

18) měJla jsi nutkání svůj pokus někdy v poslední době opakovat? 

To, že většina dotázaných, 57,1%, odpověděla na tuto otázku tak, že občas 

mají myšlenky na sebevraždu není nejspíše nic překvapivého. 42,9% tvrdí, 

že na sebevraždu nepomýšlejí vůbec a možnost, že by na sebevraždu 

mysleli často si žádný z odpovídajících nevybral. 

V poznámkách jeden z dotázaných mužů však uvedl, že po návratu 

z pobytu v nemocnici se styděl tak strašně, že jej myšlenka na sebevraždu 

doslova pronásledovala. Za nejkritičtější tak označil právě dobu asi jednoho 

měsíce po návratu do původního sociálního prostředí. 

Tabulka odpovědí č. 18 

Otázka 18 M Z L % 
Vůbec na to 2 4 6 42,9 
nepomýšlím 
Občas mě to napadne 3 5 8 57,1 
Myslím na to často O O O O 

19) víš kam se v případě akutního ohrožení sebevraždou obrátit o pomoc? 

35, 7% dotázaných ví, kam by se v případě akutní psychického ohrožení 

sebevraždou obrátila o pomoc, 2 z probandů to nevědí a celá polovina 

dotázaných uvedla, že by se ani v takovéto vypjaté situaci o pomoc 

neobrátila. 

V doplnění jedné z dotazovaných žen bylo k této možnosti poznamenáno, že 

pokusit se o sebevraždu je sice věc hrozná, mnohem horší je, ale, podle této 
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ženy, hrůza jakou máte} když to přežljéte a musíte se znovu setkat s těmi 

všeml~ kteří o vás měH při;it. 

Tabulka odpovědí Č. 19 

Otázka 19 M 
Ano 2 
Ne 1 
Neobrátil bych se 2 

Graf k ot. Č . 19}, 
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Celkové hodnocení první části otázek, tedy těch, které se týkaly 

rodinného zázemí a vědomí určitého postavení nebo platnosti svého 

členství v rodině, mě svým způsobem překvapilo. 

Většina dotázaných žije v úplné rodině s otcem i s matkou. Nejen, že žádná 

z odpovědí nepokládala své rodinné zázemí za zcela negativní, ale více než 

polovina probandů se cítila v rodině platných a uznávaných. Přestože sami 

své pocity v rodině většina nerada projevovala nebo vyjadřovala, pocitem 

opomíjení nebo absolutní nelásky rodičů žádný z dotázaných podle svého 

mírnění netrpí. V otázce komu se probandi svěří se svým trápením nebo 

starostmi, figurovali rodiče jen velmi zřídka. 
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Z těchto hodnocení docházím k závěru, že ani celkem optimální rodinné 

zázemí nedokáže zabránit adolescentům v pocitech a postojích, které je 

vedou k rozhodnutí ukončit svůj život. S řadou pocitů a problémů nejsou 

schopni se právě rodičům svěřit. Je vlastně na pováženou do jaké míry 

rodina jako fungující sociální jednotka poskytuje a provozuje všechny své 

funkce a povinnosti vůči všem svým členům. Nejbližších rodinných 

příslušníků se přitom výskyt sebevraždy v rodině dotýká nejvíce. Jsou 

zavaleni množstvím otázek, které nedokáží sami v sobě odpovědět. Za 

situaci, která nastala si kladou vinu a berou na sebe odpovědnost. To jistě 

není od věci, ale mělo by se tak dít ve zdravém prostředí, zdravím 

způsobem bez pocitů viny nebo selhání a alespoň v počátcích jistě pod 

vedením zkušeného odborníka. 

Druhá série otázek se stávala z otázek postavených na hodnocení 

vlastní osoby ve více složkách, měla za úkol postihnout obecné sebepojetí a 

mínění adolescenta o sobě samém. Ani výsledky této dotazníkové části by 

nemohly vést k jednoznačnému závěru. Většina hodnotila svůj vztah a 

postavení ve vrstevnické jako spíše dobré. Nezdá se, že by některý 

z dotázaných trpěl proti své vůli výrazným pocitem osamocení. 

Stejně jako v podstatě harmonické rodinné zázemí i zdání dobrých 

sociálních vztahů nás může stavět do pozice, kdy pochopit aktuální důvody 

a okolnosti sebevraždy je více než těžké. Je třeba mít na paměti, že celá 

řada pokusů o sebevraždu se děje impulsivně, ukvapeně, nepromyšleně, 

jako okamžitá reakce na aktuální neznámou zátěž, která je jen tou 

pomyslnou poslední kapkou a završí tak soubor neúspěchů, negací. 

Součástí druhé série byly také otázky, které měly dotazované přimět 

k zamyšlení nad tím, jak sami sebe vidí a také jak hodnotí své školní 

úspěchy. Negativní náhled na svoji osobu v otázkách atraktivity projevila 

více než polovina dotázaných. Toto číslo jistě není ničím překvapivým a 

myslím si, že v širším vzorku odpovídajících adolescentů, by bylo ještě 

několikanásobně vyšší. Toto nízké sebehodnocení jistě není odrazem reálně 

kritického postoje k sobě samému, ale spíše výsledkem celkového nízkého 

sebevědomí a nevyspělého sebe nazírání. To, zda-li má člověk sám sebe rád, 

72 



hraje v problematice sebevražednosti dosti významnou roli. Neadekvátní 

hodnocení své vlastní osoby tak přispívá k pocitům méněcennosti a nese 

s sebou celou řadu dalších psychických zátěžových faktorů. 

Třetí část otázek měla za úkol zjistit okolnosti a pocity, které se 

dotýkaly samotného pokusu o sebevraždu. V této části se většina 

dotázaných shodla na převážné části odpovědí u jednotlivých otázek. Pocit 

neštěstí, úlevy, ale i negativní fyzické pocity provázely téměř všechny 

tázané. Je nasnadě, že v době nejen bezprostředně před pokusem o 

sebevraždu, ale i v době pokusu ještě dosti vzdálené, lze v chování a lazení 

adolescenta vypozorovat mnohé změny. Anhedonie, zvýšená únavnost i 

únava, nechutenství. To vše, a řada dalších mohou být signály směrem 

k okolí, které varují před hlubšími změnami v psychické stabilitě 

dotyčného. Vyzývají k vyšší všímavosti a starostlivosti o lidi v našem okolí 

a nemusí se jednat výhradně o adolescenty. Všechny tyto projevy mohou 

být nenápadným a skoro neslyšitelným voláním o pomoc člověka, který se 

dostal do konfliktu se životem. 

Myslím si, že pro snížení počtu sebevražd mezi adolescenty je velmi 

důležitá komunikace v rodině, ale nikoli jen na bázi věcí "provozních" 

nýbrž i citových. Společné řešení problémů a snaha o vzájemné pochopení. 

Dále komunikace rodiny se školou a to nejen právě prostřednictvím 

adolescenta. Role, kterou může hrát učitel při včasné identifikaci problému 

nebo jen povšimnutím si změny v chování adolescenta je ne zastupitelná. 

Vytvářením prostředí důvěry a spolupráce se pak aktivně účastní na 

předcházení problematiky sebevražednosti . 

... "nejdoležitejší aspekt akejkolvek prevencie samovraždy je včasné 

spoznanie detí a mladých v núdzi a alebo s rizikom samovraždy ... " 

(Bertolote, 2007, s. 18) 
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Závěr 

Každý z nás si tím prošel. Obdobím nejistoty, zmatků, nepříjemných 

pocitů. Ale období adolescence není jen tímto. Přináší s sebou také značné 

společensky i osobnostně uchopitelné uspokojení. Jistě nebude složité 

shodnout se na tom, že období adolescence je jedním z náročnějších 

vývojových období, které i za poskytnutí jednoznačně pozitivních podmínek 

může vyústit v krajně zátěžové. 

Jak už bylo řečeno, adolescence s sebou přináší největší nároky 

především v oblasti psycho'sociální. Je to věk, kdy je člověk nejblíže ideálů 

krásy, měl by být na vrcholu svých fyzických i duševních sil. Otevřený 

světu, do kterého vlastně teprve vstupuje, aby v něm uplatnil svoje 

poznatky a zkušenosti. Sociální status adolescence je pro tyto své výhledy 

v podstatě dobrý. Okolí předpokládá, že adolescent je již téměř dospělý a 

umí se chovat i vystupovat zrale a rozumně, že ve svém mladém věku je 

pozitivně otevřený světu a kromě nízkého kapesného není co by ho mohlo 

výrazněji trápit. Statistická čísla znázorňující počet sebevražd ve skupině 

adolescentů však jasně mluví o opaku. 

Dnešní společnost se významně orientuje na výkon, úspěch, lidé, kteří 

nemají schopnosti tohoto dosáhnout, jsou často odsunovaní "na druhou 

kolej", tento nevstřícný postoj jen dále snižuje jejich sebevědomí. 

Domnívám se, že adolescentům, jako skupině, která je nejblíže dosažení 

produktivního věku a svým způsobem je na výkonu této skupiny závislá i 

ostatní společnost, je třeba věnovat více pozornosti, snažit se proniknout do 

myšlenek a vnitřních konfliktů mladého člověka a pomoci mu překonat 

úskalí, která se dospělým lidem mohou někdy zdát i směšná. Je nutné 

pomoci mu vytvořit optimální nové zázemí, které pramení ze získání 

nového společenského statutu. 
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Shrnutí 

Ve své práci jsem se zabývala adolescencí jako jedním z nejvíce 

zátěžových vývojových období a adolescenty jako skupinou, která je vážněji 

ohrožena rizikem sebevraždy. 

Cílem mé práce bylo zmapovat adolescenci jako náročné vývojové 

období, nahlédnout problematiku sebevražednosti jako důsledek součinění 

více sociálních jevů a vlivů různých prostředí. 

Výsledkem mé práce je lepší orientace v problematice sebevražednosti 

adolescentů a snad i úplnější pochopení jejich postojů a důvodů. 

Summary 

The subject of my work is adolescence as one of the most difficult times; 

and adolescents, as a group, that are more likely to be threatened by 

suicide. 

The target of my work is to map adolescence as a time of difficult progress, 

to see the problem of suicide as a consequence of the coefficient of the 

social events and other environmental influences. 

The result of my work is a better orientation in the problem of adolescent 

suicide and perhaps a better understanding of their stands and reasons. 
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Seznam příloh 

1. úplné znění dotazníku 

2. adresy některých zařízení poskytujících první pomoc při akutním 

psychickém ohrožení 
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Dotazník vlivu vnějšího prostředí na suicidální chování 

adolescentů 

Tento dotazník je anonymní, není třeba uvádět své jméno. Obsahuje 

dotazy týkající se pokusu o sebevraždu. Bude vyhodnocen a výsledky 

budou použity jako studijní materiál pro moji diplomovou práci. Všechny 

otázky můžete provázet dalšími komentáři nebo pocity s nimi spojenými, 

v případě nejasností se na mě můžete obrátit. U otázek, kde je možno 

vybrat více než jednu odpověď je to uvedeno. Některé otázky žádají pouze 

Vaši odpověď. 

Věk ................... . 

PohlaVÍ .............. . 

Nejvyšší dosažené vzdělání.. ............... (základní, SOU, SŠ, VOŠ, VŠ) 

1) žiji v rodině: A. úplné 

B. neúplné 

C. rozšířené 

D. náhradní 

2) jako člen rodiny se cítím být: A. uznávaný 

B. spíše méně uznávaný 

C.neuznávaný 

D. opomíjený 

3) v rámci rodiny vyjadřuji své pocity: A. ano, vždy, když cítím potřebu 

B. někdy, občas 

C. spíše ne 
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D. nikdy 

4) myslíš si, že tÍ rodiče poskytují a projevují dostatek lásky a pochopení? 

A. myslím, že ano 

B. někdy 

C. spíše ne 

D. nikdy 

5) když máš nějaký vážnější problém, svěříš se s ním: 

A. matce 

B. otci 

C. sourozenci 

D. přátelům 

E. někomu jinému 

F. nikomu se nesvěřuji 

6) myslíš si, že jsi mezí kamarády (vrstevníky oblíbenýlá)? 

A. ano 

B. spíše ano 

C. spíše ne 

D. ne 

7J jak hodnotíš svůj vzhled? 

A. jsem atraktivní 

B. jsem spíše průměrného vzhledu 

C. nejsem moc hezký/á 

D. nelíbím se sám sobě 
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8) při kontaktu s novými lidmijsem: 

A. otevřený/á, přátelský/á 

B. spíše vstřícný 

C. držím se stranou 

D. nerad se seznamuji s novými lidmi 

9) v době pokusu o sebevraždu bych hodnotilla své výsledky ve škole jako: 

A. nadprůměrné 

B. spíše dobré 

C. průměrné 

D. špatné 

10) svůj volný čas trávím nejčastěji: 

A. mám hodně koníčků 

B. s kamarády, s partou 

C. s rodinou, při společných aktivitách 

D. mám tolik povinností, že nemám žádný volný čas 

E. nejčastěji jsem sám 

11) jak bys nejlépe vystihlla svoji náladu v době před pokusem? 

A. cítilla jsem se jako obvykle 

B. cítil jsem se spíše smutný 

C. cítil jsem se smutný 

D. cítil jsem se nešťastný 

12) pociťovaJla jsi nějaké zdravotní potíže? 
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A. nespavost 

B. nechutenství 

C. bolesti hlavy 

D. únava 

E. zažívací potíže 

F. nic mi nebylo 

13) když jsi poprvé vážně uvažovalo možnosti sebevraždy, požádal/a jsi 

někoho o pomoc, svěřilla jsi se někom u? 

A. ano 

B. nevím 

C. ne 

14) jsi si vědom/a, že by si někdo v tvém okolí povšiml změn v tvém 

chování? 

A. ano 

B. nevím 

C. ne 

15) jaké pocity ti přinášela myšlenka na to se zabít? 

16) jak dlouho jsi to plánoval/a? 

A ............... . 

B. nevím 
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17) jak zpětně hodnotíš své jednání? 

18) měl/a jsi nutkání svůj pokus někdy v poslední době opakovat? 

A. vůbec na to nepomýšlím 

B. občas mě to napadne 

c. myslím na to často 

19) víš kam se v případě akutního ohrožení sebevraždou obrátit o pomoc? 

A. ano 

B. ne 

C. neobrátilla bych se 
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Adresy a telefonní některých zařízení poskytujících první pomoc při 

akutním psychickém ohrožení 

Linka bezpečí: 116 111 

800155155 

Bílý kruh bezpečí 

U trojice 1042/2 

Praha 5, 15000 

RIAPS 

Chelčického 39 

Praha 3, 13000 

Psychiatrická léčebna Bohnice-Centrum krizové intervence 
, , 

Ustavm 91/7 

Praha 8, 18100 
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